
 ا



 الکل

 ا ر



 ىلوالا ةعبطل 1

 م۱۹۹4ھ 4

 ل ر مک !قوغشج علج

 _ةورشلاراد © 4 ورشلارأ

 ۹۲۹۳۳۳ ۳۹۳10۷۸ : فتاه ۔ یلسح داو عراش ۱١ : ةرهاقلا

u»3001 SIIROK UN : سل )( › ( ۳4۳1۸1سكاف ¦ ٤ 

 AY LAYS “F1 0۸04 ¦ تاه ے۸۹ 1٤ ۲: بب, ص ۲ توردب

SHIOROK 201735 LE ! سكلٿ „_ 506¥ : سكاف 



  e GLا 7

 کک ولدا ی ا
 رالی +

 للا نم ےس مس a رک تس ےس اا

 « دقبر وقامت ۹ نسخ نمو نوع ةا هلا مقا »



 دضو <« ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت دض ةعساو ةلمحب ةرتف ذنم نويناملعلا موقي

 رطح نوءردي |نأك كلذ ىف مهدوهج نودشحيو « اهميكحتب نوبلاطي نيذلا نريمالسإلا
 مالسإلا نم اليدب ةيطارقميدلاب مهتلح ىف نوحّؤليو « مهمهدي نآ كشوي امهاد

 “ ةيسايسلا ةيرحلا» و « رحتالا» ةملكو « ةيددعتلا» ةملك مهمالك ىف ارثك نوددريو
 . « مكحلا لوادت» و

 نييعوبش اوناك نييناملعلا كئلوأ نم ارثك نأ ملعي نيح كلذ نم ناسنإلا بجعيو
 ةلهذملا ةعرسلاب ةيعويشلا تراها الف . ناطلسو ةوطس تاذ ةيعويشلا تناك نأ موي

 مهنأك اهب نودانی اوراصو « ةيطارقميدلا » بايث نويناملعلا كئلوآ سبل « اب تراہنا یتلا
 ةيددعتلاب نوددني ةيعويشلا مهقانتعا ةرتف ف اوناك دقو ! مهرافظأ ةموعن ذنم اهتاعد نم

 مهسفنآ ةيطغت ىلإ اوجاتحاو ةيعويشلا تطقس املف . هلك داسفلا اهيف نوريو ةيبزحلا
 ! هب نوددنیو سمالاب هنونعلپ اوناک یذلا ءادرلا تاذ اوسبل

 اهقيبطت نأ ىوعدب ةعيرشلا قيبطت نوضراعي مهاري نيح كلذك ناسنإلا بجعيو
 نع ربعت نأ « ةضراعملل » حيتيالو « ةيسايسلا اهقوقح » سرامت ىكل ةمألل ةيرحلا حيتيال
 ىركسحلا مكحلا ناوعأ دشأ نم سمألاب اوناك نيب . . « رحآلا » مرتحيالو « اهفقاوم
 ىلع هيأر ضرفيو « هيف ةداوهأال اقحس ةضراعملا قحسيو « ةمأالا سافنآ متكي ىذلا
 الإ مكيدهأامو « ىرأ ام الإ مكيرأام # : لوقب ناك ىذلا نوعرف ةقيرط ىلع اضرف ةمألا
 لاب ىف الإ رطختال ةركنم ةميرج « مكحلا لوادت » ةركف لعجيو ٠ # ! داشرلا ليبس

 بابشلاو ءاسنلاو لاجرلا نم فولأب تالقتعملاو نوجسلا الميو ! نيقراملا ةنوخلا
 ! شيتفتلا مكاع ىف الإ هلك خيراتلا ىف هل ليثم آل اب م ذعيو « خويشلاو

 . [۲۹] رفاغ ةروس (۱)



 كرغع ىذلا نأ ناسنإلا كردأ اذإ - لقألا ىلع هضعب وآ - بجعلا وزي ابرو

 مث نمو . اهقيبطت نم مهروفنو ةيمالسإلا ةعيرشلل مهتيهارك وه اساس نييناملعلا
 ةعيبط نع رظنلا فرصب « نييمالسإلاو مالسولا مجام ىذلا عقوملا ف مهففاوم نو ذخشي

 نم مهعقاوم اوريغي نآ اجرح مهسفنآ ف نودجالو . . هراكفآ ةقيقحو عقوملا كلذ

 موف ةرمز ف نولخدي كاذ وآ عقوملا اذه ف اومادام « نیميلا ىصقأ ىلإ راسيلا یصقآ

 ! نييمالسإلاو مالسإلا ةجاهم ىف منوكراشيو « نييمالسإلاو مالسإلل ٍءادعأ

 دهج ئداه راوح ىف نییناملعلا عم لحدنو « هلك اذه نع احفص برضن انكلو

 قئاقح ىلإ اعم هنم لصن نآو < اسب اتعوضومو انسب اتملع نوکی نآ دیر « ةقاطلا
 ىف تماق ىتلا تاودنلا نم ريثك ىلع ىشغ ىذلا شبغلا فشكت ةيعوضومو ةيملع
 تناك امنأل « ةياهنلا ف ءىش ىلإ لصت ملو « نييمالسإلاو نيينالعلا نيب ةريحألا ةرتفلا
 لكل صصخملا تقولا ناكو « ىعوضوملا ثحبلا ىلإ اهنم ىركفلا عارصلا ىلإ برقآ
 ةعيرس رظن ةهجو ضرحت نأ اهاراصقو « ىقيقح ثحيبل عستتال ةدودعم قئاقد ملكتم
 . عوضوملا تايئزج نم ةيئزج ف

 مہنآو ‹ نوصاخ اعيح سانلا نأ ةقاطلا دهج یداها راوخا اذه لجآ نم ضرتفتسو

 ثحيبن مث « مهرظن تاهجو فالتخا نم مغرلا ىلع ريخلا ىلإ نوعسيو قحلا نوديري

 ملو « هب انمزتلا هاندجو اذإف « باوصلا ىلإ ىد ىذلا ليلدلا ىف ايعوضوم اثحسب اعم
 نأ ملسو هيلع هللا للص هيبن هللا هجو ىذلا بدألاب راوحلا اذه ىف نيلتمتم « هنع ٌدحن

 لوقي نآ ههجو ذإ <« قحلا ىلع هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتقث حم « هيفلاح عم هعبتي
 ناک # : یلاعت هلوق نیلٹمتمو ٭# نيبم لالض ىف وأ یده لعل مکایإ وأ انإو# : مه

 یاب باتكلا مهعم لزنآو 7 ںیرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثحبف ةدحاو ةمآ سانلا

 م ءاجام دعب نم هوتوآ نيذلا الإ هيف فلتحا امو « هيف اوفلتخا |يف سانلا نیب مکحیل
 ىیدہ هللاو . هنذإب قحا نم هيف اوملتحخا ال اونما نیذلا هللا یدهف  مهنيب ايخب - تدانیبلا

 ,() « ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم

 انلعجاو « هبانتجا انقزراو الطاب لطابلا انرأو « هعابتا انقزراو اقح ققحل ا انرأ مهللا

 . ليبسلا ءاوس ىلإ كتمحرو كلضفب اندهاو « هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمت

 . [۲ ٤ ]اس ةروس (1)

 . رمآالا إدبم ىف اوناك اك قحلا ىلع ةدحاو ةمأ اودوعي ملو سانلا فلتحا نيح ىأ (۲)
 . ]۲١۳[ ةرقبلا ةروس (۳)
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 نيدلا عم اهتبرجتو ابروأ

 . دح ىصقأ ىلإ ةسيئب ةبرجت « نيدلا » عم ابروآ ةبرجت تناك

 ضأألا ةرابع نع اًفارصناو ةظلغو اًدادبتساو الهجو امالظ اهيلإ ةبسنلاب نيدلا ناك
 4)٠. . . . مهيلع اهانبتكام اهوعدتبا ةينابهرو ل

 . « نيدلا » وه اذه نأ ةصاخلا اهتبرجت لالخ نم ابروآ سح یف رقوو

 قيض قاطن یف هتسبحو « ةايحلا عقاو نع هتدعبأو هتمجاه مث « هنم ترفن كلذلو
 ! نيدلا نع اودعبأ نأ دعب رئامض سانلل ىقب نإ « سالا رئامض یف

 . ةروذحم ريغ - ىرحخأ ةيحان نم -اهنكلو « ةيحان نم ةروذعم اذه ىف ابروأو

 هناطلس عزنو هذوفن صيلقت ىلإ ىعسلاو “ نيدلا كلذ » نم روفنلا ىف ةروذعم

 ةروذعم ريغ اهنكلو . . ةرهج هيلع جورخلاو هذبن لب . . . نكمم قاطن قيضأ ىف هسبحو
 ! حيحصلا ريغو هنم حيحصلا « ةماعب « نيدلا » نم اهفقوم اذه نوكي نأ ىف

 نإ « مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ىلع لزنآ ىذلا ىقيقحلا هللا نيد ابروآ فرعت م

 . ابرو ىف ةصاخببو <« ضرالا

 : « زليو » ىناطيربلا خرؤملا لوقي

 سسؤملا نييرصعلا ةاقثلا نم رشك هدعي <« ميظع رخآ ملعم تقرلل رهظو »

 یدوہب ناک هنآ حجارلاو . . سلوب وآ یسوسرطلا لواش وهو « "7ة يحيسملل ىقيقحلا

 . [۲۷ 1دیدحلا ةروس (1)

 . ابروأ هتفرع ىذلا نيدلل ىا (۲)



 ىلع ملعت هنآ ىف ءارمالو « “كلذ نوركني دوهيلا باتكلا ضعب ناك نإو « دلوملا

 وهو .. ةينيليملا ةيردنكسإالا تايتوهال ىف اًرحبتم ناك هنأ ديب « دوهيلا نم ةذتاسآ

 ناك «" نييقاورلا بيلاسأبو "٠ ةيتسنلها سرادملل ىفسلفلا ربعتلا قتارطب رثأتم

 . . ليوط نمزب ىرصانلا عوسيب عمسي نأ لبق سانلا ملعي العمو ةينيد ةيرظن بحاص

 تارابعلاب هبشلا ةبيجع تارابع لمعتسي وه ذإ““ « ةيئارثملاب رثأت هنأ ادج حجارلا نمو
 هنهذ نأ ليجانألا عم بنج ىلإ اًبنج ةعونتملا هلئاسر ارقي نم لكل حضتيو . ةيئارثملا

 ىهو الآ « ميلعتو لاوقأ نم عوسي نع لقن ايف ةيوق ةزراب طق رهظتال ةركفب اعبشم ناك
 عوسي هب رشب امف . ( ةئيطخللا نع ةرافك « هلل انابرق مدقي ىذلا ةيحضلا صخشلا ةركف
 ةنايد « ةميدقلا ةنايدلا وهف سلوب هملعام امأ . ةيناسنإلا حورلل اديدج اداليم ناك

 . « هلإلا ءاضرتسال ءامدلا كفسو « حبذم او نهاكلا

 : اضيأ لوقيو

 هنيعب برض نم ميسج ردق ودبي |يف ثدحب ناك ددحعملا ريغ دمألا كلذ ءانثأ فو »

 ةيحيسملا ةلحنلا نيب ( ةفلتخملا دئاقعلاو ةهلالا نيب جزم لاو لحادتلا ىآ ) ايزاركويثلا نم

 ةلحنو < بحشلا داوس نيب اهراشتنا ةعس ف اهعراضت داكت ىتلا ةيئارثلا ةديقعلاو

 . . سروح سیزیإ سیباریس

 ةيحيسملا سوقطلاو ىحيسملا ركفلا ىف ةيردنكسإلا ةلحن هب تمهسأ ام نآ ىلع . .

 سروح ةيصخش ىف نويحيسملا دج نأ ايعيبط ناك ذإ .. داكي وأ اًردق مظعأ ناك

 نولذبی ایف مه ادشرم اھیبش ( تقولا سفن یف سیباریس وهو سیبارسل انبا ناک یذلا)
 ,We ايام نم سلوب سيدقلا مه هفلخ ام مهفتل ةفينع دوهج نم

 لخد اذهف « سلوب ةيصخشل اهلمع ىف ةيزاوملا أبس نب هللا دبع ةيصخش دوهيلا باتكلا ضعب ركني امك (1)
 . لحخادلا نم هداسفإ لواحعيل مالسإلا لحد كاذو « اهلخاد نم اهدسفيل ةينارصنلا

 . ةيردنكسإلا ةسردم ةصاحخو ةيقيرغإلا ةفسلفلا سرادم (۲)

 سحلا ذئاذلب ةالابملا مدعو ايندلا ةايحلا عاتم ىف دهزلا ىلع ةينبم نونيز فوسليفلا اهسسأ ةيفسلف ةسردم (۳)

 .همالاو

 (رونلا هلإ ارثم ةدابع ) ةميدق ةيسراف ةنايد )٤(

 . ىرشبلا نابرقلا ىأ )٥(

 رشنلاو ةجرتلاو فيلأتلا ةن عبط « ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةجرت « ةيناسنإلا خيرات ملاعم ١ باتك )١(
 : ۷۰۵ ص . ۳ ج « ةرهاقلاب

۸ 



 : رومأ ةدع « زليو » ةداهش نم حضتتو

 ١ - مالسلا هيلع حيسملا هب ءاج ىذلا نيدلا وه سيل سلوب هرشن یذلا نیدلا نآ .

 ذثموي ةمئاقلا تاينثولاب مالسلا هيلع حيسملا هب ءاج ىذلا نيدلا حزم دق سلوب نأ ۲

 قيرغإلا نم اهب ءاج ىتلا ةيتسنلهاو سراف نم اہ ىتآ ىتلا ةيتارثيملا ةصاخو
 . ةميدقلا ةيرصملا ةنايدلا نم هب ءاج ىذلا تيلثتلاو

 هذهو « ناسنإلل ديدجلا داليملا » وه حيسملا هب ءاج ىذلا نيدلا ىف ناك ام مهآ نأ ۳

 ةينثولا مهماهوأ نم رشبلا صيلختل لزنتت ىتلا « اعيمج ةيواسلا تالاسرلا ةمس
 هيف نوقتعني ايدج اًداليم مهحنمتف « مه ةحيحصلا ةديقعلا مدقتو « مهتافارحناو

 : مهب قئاللا عضولا ىلإ هب نوعفتريو « ضعبل مهضعب ةيدوبعو « مهولا لالغآ نم
 داليملا » اذه نأو . . هللا ربغل ةفئاز ةيدوبع لك نم نيررحتم « هدحو هلل ًادابع

 ةنايدلا » ىلإ سانلا تداعأف « سلوب ةنايد هتسمط ىذلا وه « ناسنإلل ديدجلا

 لبق ةمئاق تناك ىتلا ةينثرلا تانايدلا ى . . حبذملاو نهاكلا ةنايد « ةميدقلا

 . . ديدحخلا داليا

 : نتنرب لوقیو

 ىف ةيروطاربمإ مظعأ ىف ةيمسرلا ةديقعلا ىهو - ةيقين عمجم ىف ةرفاظلا ةيحيسملا نإ »
 دهعلا رتعا ءرملا نأ ولو . “' ليلجلا ىف نييحيسملا ةيحيسل ةفلاخملا لك ةفلاخ - ماعلا

 نرقلا ةيحيسم نأب ال ًاعطق كلذ نم جرخل ةيحيسملا ةديقعلا نع ىئاهنلا ريبعتلا ديدجل ا
 نكت م عبارلا نرقلا ةيحيسم نأب لب « بسحف ىلوألا ةيحيسملا نع فلتخت ٠ عبارلا
 2T اًتاتپ ةيحيسم

 . قيلعت ىلإ جاتحتال ةححضاو ةداهش ىهو

 : ىسنرفلا فوسيلفلا نانير لوقيو

 كلت ىف ثحبن نأ وه همهفي ناك اك ىقیقحلا حيسملا عوسي ميلعت مهفل ىخبني هنإ »
 راصبالا نع هتفحخأ ىتح ىحيسملا ميلعتلا هجو تهوش ىتلا ةبذاكلا حورشلاو ريسافتلا

 حيسملا ميلعت مهفي مل ىذلا سلوب ماي ىلإ انهنحب عجريو . مالظلا نم ةفيثك ةقبط تحت

 دهعلا ميلاعتو نييسيرفلا ديلاقت نم ريثكب هجزم مث « رخآ لمح ىلع هلمح لب

 )١( ةيلاتلا روطسلا ىف بتاكلا مالك ىف ءاج اك هللا دنع نم ةلرنملا لوألا ةيحيسملا ىأ .

 . اهتقنتعاو ابروأ اهتفرع ىتلا ةيحيسملا ىأ (۲)

 . ةيبرعلا ةمحجرتلا نم ” ٠۷ ص دومح دومع ةحرت نشنرب نيرج فيلأت لاجرو راکفأ (۳)



 ةينيدلا تاعزانملاو لادجلا لوسر وأ « ممألل الوسر ناك ىفخال اك سلوبو .'ميدقلا

 نيدلا ىلع هذه هلايمآ لخدأف « هربغو ناتخلاك ةينيدلا ةيجراخلا رهاظملا ىلإ ليمي ناكو

 امأو . ستئانکلا ميلاعتب فورعملا دوملتلا رهظ سلوب كهع نمو . هدسفاف ىحيسملا

 حارشلا كئلوأ نإو . . . ةيلاكلا ةيمإلا هتفص رسخف ىقيقحلا ىلصألا حيسملا ميلعت
 مهاوعد یف نودنتسیو < ةجحلا كلذ ىلع اوميقي نأ نود اههإ حيسملا نوعدي نيرسفملاو

 نأ ىلع ةلالد لقآ لدتال لاوقألا كلت نأ عم . . رافسأ ةسمخ ىف تدرو لاوقآ ىلع

 .(") « هللا وه حيسملا

 : نانير ةداهش نم حصضتيو
 . مالسلا هيلع حيسملا ميلاعتل ربك ألاو لوألا دسغملا ناك سلوب نأ - ١

 . هللا دنع نم لزنملا نيدلا ىف نكي مل ام هسفن دنع نم ديدجلا نيدلا ىلع ىقلآ هنأ ١
 هتفص هللا دنع نم لزنملا نيدلا دقف نيرسفملاو حارشلا نم هريغو سلوب لمعب هنآ ۳

 . ةيلامكلا ةيمإلا

 نيد نكي م ابروأ هتقنتعا ىذلا نيدلا نإ لوقن نيذلا نيملسملا نحن انسل .. معن

 فرعی نم لک هلوقیو « مہباتکو مهوخرؤم هلوقي امنإ « مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزنملا هللا
 ( . خيراتلا قئاقح

 هنأ تنظو ابرو هتقنتعا ىذلا نيدلا كلذ ىف اًدج الئاه فيرحتلا ىدم ناك دقلو

 ( . هللا نيد

 رمآ ىف عقو هنكلو - هتاذ ف ريطخ وهو -اهدحو ةديقعلا لاج ىف فيرحتلا نكي ملو

 سانلل نيدلا ميدقتو « ةعيرشلا نع ةديقعلا لصف وه « ةديقعلا نع ارطخ لقيال رخا

 ! عيرشت ريغب طقف ةديقع هنأك

 ةيركفلاو ةيعاهتجلالاو ةيسايسلا . . ابروأ ةايح ىف ةروطغل-اا ةغلاب راثا اذمم ناك دقو
 . هاجتا لك فو . . ةيداصتقالاو

 ىذلا هئافصو هتطاسب نم سلوب دي ىلع لوحت دق نيدلا نأ ىلإ « زليو » راشأ دقل

 نحنو « حيسملا ميلاعت مهفي مل هنأ ىلإ مالسلا هيلع حيسملا نيد ىلع داسفلا نم سلوب هلخدأ ام نانير عجري (۱)
 ةلأسملا نأ الدج انضرف ولف كلذ عمو . . دمعتملا طلخا تناك اينإ « مهفلا مدع نكت ل ةلأسملا نأ حجر
 . هللا دنع نم لزنملا نيدلا وه سيل سلوب نيد نأ : ةمئاق ةقيقحلا ىقبتف « مهفلا مدع نع تأشن

 . ۲٠١ ص ةرهز وبأ دمح خيشلل ةينارصنلا ىف تارضاح نع (۲)

۱ ٠ 



 كلذ دعب ًابس نب هللا دبع لعف اك ." لخادلا نم اهدسفيل ةينارصنلا لخد ىذلا
 r 0 لخادلا نم هداسفإ لواحیل 0 لد نيج نور ةدعر

 اوداه نيذلل اوملسأ ىذلا نويبنلا اب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنآ انإ #
 .( 4 . . . ءادهش هيلع اوناکو هللا باتک نم اوظفحتسا اب رابحالاو نوینابرلاو

 .(۳) 4 نوظفاح هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ 8

NE رثبلا ظافحتساو هلا طفح نيب رک قرف ٠ 

 ا ا یدرهبلا كلذ مینی ن ارم باسا لع لهو رب ىلإ اهظفح

 شتا راستلا باتكلا

 هلل هتونب ءاعداو ‹ ىسيع هيلأت ) ةديقعلا ىلع اروصقم فيرحتلا نكي مل انلق اكو

 حورو نبالاو بألا : دحاو ىف ه ةثالث هلإلا حبصيل اهيلإ ثلاث هلإ مضو « ىلاعتو هناحبس

 الب ةديقع سانلل نيدلا ميدقتو « ةعيرشلا نع ة ةديقعلا لصف هيلإ فيض امنإ ( سدقلا

 رصيقل رصيقل ام دأ » : هماوق ‹ لزنملا هللا نيد نم هل دنسال راعش تحت « ةعيرش

 . )۲ ! هلل هللامو

 نأو « ةنهك ىلإ - هلاجروأ - هؤالع لوحتي نأ وحنلا اذه ىلع فرحعملا نيدلا نأش نمو
 ىلع اط ناطلس مه نوكيف « هللا نيبو رشبلا نيب ءاطسو ىلإ نمزلا عم ةنهكلا لوح

 . سانلا حاورأ

 ىتلا مهنيد رومأ سانلا اوملعيل نيدلا ىف اوهقفتي نآ مهتمهم « الاجر ١ نيد لكل نإ

 ۷١ ص ١ رصاحملا ماعلا لاوحأال ةيمالسإ ةيؤر » باتك ىف ةينارصنلا ىف هلوخد ةصقو لواش ىلإ انرشأ (۱)

 . ةرهز وبأ دمحم ٠ ةينارصنلا ف تارضاحع ١ باتك كلذ ىف عجاريو

 . [ ٩ ] رجلا ةروس (۳) . ٤[ £ ]ةدئاملا ةروس (۲)

 قيثوت رذعتي هنإ انلقو « ١١ ص ٠ ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك ىف حيسملل ةبوسنملا ةلوقملا هذه ىلإ انرشأ )٤(
 قح رصيق ءاطعإ اهب دوصقملا نوكي نأ نكمي الف هيلإ اهتبسن تتبث ول ىتح اهنإو « حيسملا ىلإ اهتسن
 . فاعضتسالا ةرتف ىف رصيقلا عم ةكرعم ىف لوخدلا مدع اج دصقي اينإ « هللا نود نم عيرشتلا



 . اهيف اوهقفت نيذلا كئلوآ دي ىلع اهوملعتيف < مهسفنأب اهيلع اوفرعتي نأ نوعيطتسيال

 ءالؤه نوكي « ةرحلالاو ايندلل العو « ةعيرشو ةربعشو ةديقع نيدلا نوکي نیحو

 ىذلا عفانلا ملعلابو ةبيطلا ةودقلاب نوبري « نيبرمو ةاعدو « ءاهقفو ءاملع «لاجرلا)»

 . مهايندو ممترخاب سانلا رصبي
 ىذلا وحنلا اذه ىلع ةفرح ةديقعو <« ةعيرش ريغب طقف ةديقع نيدلا نوكي نيح امأ

 ةلواخ ىف «لاجرلا » كئلوأ ةمهم رصحنت انهف « هغيسي وأ هكردي نأ لقعلا عيطتسيال

 بناجلا نود ‹ نيدلا كلذ نم هدحو ىناحورلا بناحلا قيرط نع مرب سانلا للصو

 ىميلعتلاو ىهقفلا بناجلا نودو - لقعلل عضخيال الص هنأل - ىنالقعلا وأ ىركفلا

 ةفلتخملا ةايخلا بناوج مه مظني ىذلا حيحصلا ةايحلا جهنمب سانلا رّصبي ىذلا

 <« لاجرلا » كئلوأ بلقنيف . . ةيركفلاو ةيملعلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 ىلع ىصعتست ىتلا رارسألا . . « رارسألاب » نوظفتحم « ةنهك » ىلإ لاحلا كلذ ىضتقمب
 نال ‹« برلاو دبعلا نيب ءاطسو -اضيأ لاحلا كلذ ىضتقمب - نوحبصيو «سانلا ماهفأ

 اهرسفي طيسو ىلإ جاتحت ىتلا ةبيجعلا رارسألا كلتب فوفح برلاو دبعلا نيب قيرطلا

 ىذلا ضماغلا قيرطلا ةشحو ىف هسنؤي لقألا ىلع وأ « هللا ىلإ هقيرط كلاس وهو «دبعلل

 ! قيرطلا تاجرعنم ىف ىدتہ نآ اہ لواحم ةيحور ةعاعشإ هل قلطيف « هللا ىلإ هکلسي

 « زليو » راش اك « ةنهك » ةفرحملا ةينارصنلا ىف ( نيدلا لاجر » حبصآ الکهو

 ىلع لثاه ذوفن مه حبصأف « ىحولا ريسفت نوركتجيو « ةيدبعتلا سوقطلاب نوموقي
 لئاها نايغطلا ىلإ تدأ ىتلا ةريطخلا ةيادبلا ةطقن ىه كلت تناكو . . سانلا حاورأ

 . . نيدلا لاجرو ةسينكلا هتسرام ىذلا

 هللا دنع نم ناطلس اه لزنتي مل ةعدتبم ةعدب اهعاذ « ةسينكلا » نإ

 - ةاروتلا ىورت امك - هلإالا برلا مشق ليئارسإ ىنبل تلزن ىتلا ةيدوهيلا ةنايدلا ىفف

 قيبطت ةمهمب - بوقعي نب ىرال ءانبأ - نييواللا ىلإ دهعف « ليئارسإ ىنب طابسأ ماهم
 ىف هللا لزنآ ايب سانلا نيب نومكحب ةاضق مهفصوب نكلو « ةسينك » مهفصوبال « ةعيرشلا
 هبشأ اذه ناكو ( اهتاذ ةاروتلا تاعيرشت ىف فيرحت نم هوثدحأ اع رظنلا فرصب ) ةاروتلا

 . ليئارسإ ىنب ةيقب نود ةصاحخ ةسادق نييوالل لعجيال « ىرادإ ميظنتب

 مه لحيلو ةاروتلا نم هيدي نيب ال اقدصم.ليئارسإ ىنبل مالسلا هيلع ىسيع لسرأ مث
 : ميركلا نآرقلا ف هناسل ىلع ءاج اک « مهرفک ببسب مهیلع مرح دق ناک یذلا ضعب

 نيطلا نم مكل قلخآ ینآ : مكبر نم ةياب مکتئج دق ینا لیئارسإ ینب ىلإ الوسرو #

٠ 



 ىتوما ىيحأو ٠ صربالاو همكألا ئربأو « هللا نذإب ربط نوکیف هيف خننأف ریطلا ةيئهك

 متنک نإ مكل كلذ یف نإ . مکتویب یب نورخدتامو نولکاٿ اب مكئبنآو ‹ هللا نذاب
 "لع میس یذلا شعب مکل لحالو ةاروتا نم ید نیب ا اقدصمو . نينمؤم
 .() & نوعيطآو هللا اوقتاف مكبر نم ةيأب مكتثجو

 کا قسنلا تاذ ىلع مالسلا هيلع ىسيع دهع ف رمالا ىرج نأ ضورفملا ناكف
 حبرشتلا ىف تدرو ىتلا تاليدعتلا عم < مالسلا هيلع یسوم دهع ىلع هب یرج

 ل ا ر اه لصأ الف ةفرحملا ةينارصنلا اهتعدتبا ىتلا ةسينكلا

 ىتسينك نبا ةرخصلا هذه ىلعو . سرطب تنآ » : حيسملا ىلإ بوسنلا فيزملا دنسلا
 لكف « تاومسلا توكلم حيتافم كيطعأو . اهيلع ىوقت نل ميححجلا باوبأو
 اس نیک إلا لع هلت ی لکو  تاومسسلا ی اطوبرم توکی یزالا ف هطبرتام
 . (« !! تاومسلا ىف

 وأ اعيش طبری نأ كلميال - مالسلا هيلع هسفن ىسيعف ! ىبن نع ردصتال ةلوق اهنإ
 : هللا نذإب الإ مرحب وأ لحي نآ هل سیلو « هبر نذإب الإ ضرالا یف هلحي

 نع فكنتسي نمو . نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل #
 . ٩ #اعیمح هیلإ مهرشحیسف ربکتسیو هتدابع

 ىف نمو همأو ميرم نبا حيسملا كلي نأ دارأ نإ ائيش هللا نم كلمي نمف : لق #
 , 04 !؟ اع ضرالا

 ىذلا قحلا اذه حنمي فيكف - مالسلا هيلع - هسفن حيسملا لاح وه اذه ناك اذإف

 ىذلا صلاخلا هللا قح وهو < رشبلا نم هريغ وأ سرطبل هيطعيف - هسفنل هكلميال
 ؟ قالطإلا ىلع دحأ هيف هكراشيال

 ةبوسنملا ةروطسألا كلت نم فئازلا اماطلس تدمتساو تآشن ةسينكلا نكلو
 ! نيدلا كلذ تافيرحت ىدحإ اتاذ ىه تحبصأو « حيسملل

 نم مهفي ىذلا « سانلا بولق ىلع ىحورلا امناطلسب فتكت مل ةسينكلا نإ مث
 نإ . . « هلل هلامو رصيقل رصيقل ام ذآ » : حيسملا ىلإ ابوسنم هتعفر ىذلا هتاذ اهراعش
 ىراصنلا ناك ثيح . ىلوألا ةئالثلا نورقلا ىف اهفاعضتسا تقو ىف كلذ ناك

 . [ ٤۹_٥۰ ]نارمع لآ ةروس (۱)
 .[۲۹ 1۹ ] « رشع سداسلا حاحصإلا ‹ یتم لیجنإ

 . [ ١١ ]ةدئاملا ةروس ۱۷٣۲[ . )٤( ]ءاسنلا ةروس (۳)



 ةينامورلا ةيروطارمإلا نومكحم اوناك نيذلا نيينثولا ةرصايقلا دهع ىف نيدهطضم

 مهنيدب اًرارف ةريدألا اونكس ىتح مت دراطمو مهبيذعتو ىراصنلا داهطضا ىن نودتشيو

 ةعئاجلا دوسألا ىلإ مهتاقلإ دح ىلإ انايحأ لصي ناك ىذلا «مهيلع عقاولا داهطضالا نم

 ىتلا ةقيرطلا ىهو < توما ىتح نابلصلا ىلع ءايحأ مهقيلعت وأ ‹ ًءايحآ م كتفتل

 ! مادعإلا ماكحآ ذيفنتل امنومدخعتسي نامورلا ناك

 ىف نيطنطسق لخد نيح عبارلا نرقلا ىن كلذ دعب تدسأتسا ةسينكلا نکلو

 حلفأ نأ دعب « اهطاجرو ةسينكلل نكمو « نوحخرؤملا لوقي ك ةيسايس فادهأل ةينارصنلا

 هناطلس نمآو « اعم نيينثولاو ىراصنلا كلذب ىضرأو « ةيئثولا رطاسأب اهنيد جزم یف

 ! اهيلع ءاضقلا ىلع كشوأ دق ىنيدلا عارنلا ناك ىتلا ةي روطارمإلا ىلع

 ١ ملعلاو نيدلا » باتك ىف ىكيرمألا ربارد لوقي

 ةرطخ فئاظو اودلقت نيذلا نيقفانملا ربثأتب ةينارصتلا ىف كرشلاو ةينثولا تلخدو »

 نيدلا رمآب نولفحم !ونوكي ملو « ةينارصنلاب مهرهاظتب ةيمورلا ةلودلا ىف ةيلاع بصانمو

 ملظلا ىف هرمع ىضق دقف . . نيطنطق ناک كلذكو . . مايالا نم اموي هل اوصلخم لو

 . . هرمع رخا ىف اليلق الإ ةينيدلا ةسينكلا رماوأب ديقتي ملو « روجفلاو

 ىواست ةينيدلا هدئاقع نكت م ىذلاو « ايندلل دبع ناك ىذلا روطاربمألا اذه نإو ١

 نأ - ىنثولاو ىنارصنلا - نيسفانتملا نيبزحلا ةحلصللو <« ةيصخشل | هتحلصل ىأر « ايش

 ! ةطخلا هذه هيلع اوركني مل اضيأ نيخسارلا ىراصنلا نإ یتح « امهنیب فلؤیو امھدحوی

 ةينثولا دئاقعلاب تحقلو تمعط اذإ رهدزتس ةديدحلا ةنايدلا نأ نودقتعي اوناک مهلعلو

 . «! اهساجرأو ةينثولا ساندأ نم رمألا ةقاع ىنارصنلا نيدلا صلخيسو ! ةميدقلا

 ! نايخطلا ادب ىحورلا ناطلسلا بناج ىلإ ىسايس ناطلس ةسينكلل حبصأ نيحو

 : بابسأ نع هل ثحبن نأ جاتحيال یرشب عبط نایغطلا نإ

 . 04 ! ینغتسا هار نأ « یغطیل ناسنالا نإ ! الک ل

 . هللا یوقت وه « مهسوفن لخاد نم دحاو ءىش نايغطلا نم سانلا عنمي انإ

 ةدئاز وأ ممتوقل ةئفاكم ىرخأ ةوق نم فوخلا وه مهسوفن جراخ نم دحاو ءىشوآ

 ىوتسم فوف تناك « نيدلا لاجر ١ رئاض نآ نيخرؤملا نم دحأ وري لو !اهيلع

 . 'ىودنلا نسحلا ىبأ ديسلل » نيملسملا طاطحناب ماعلا رسخ اذام » باتك نع القن (۱)

 ۰ . [ ٠١-۷ ] قلعلا ةروس (۲)

۶ 



 ىسايسلا ناطلسلا اوكلم املف «كلذ سكع ىلع اوناك مهنم اريثك نأ اوور لب «تاهبشلا
 ىلع لئاها ناطلسلا كلذ لبق نم نوكلمي مهو نايغطلا نم مهعنمي ناك ىذلا اف
 ! ؟سانلا نادجو

 : هيف لاق انايب « لوألا الوقن » ابابلا ردصأو . . ةرطابألا ىلع مهاطلس اوضرف

 امور ةفقاسأ نإو . اه سيئر لوأ سرطب لوسرلا لعج نأب ةسينكلا ًاشنأ هللا نبا نإ »
 للا لغم - ابابلا نإف كلذلو . لصتم رمتسم لسلست ىف سرطب تاطلس اورو دق
 نييحيسملا عيج ىلع مظعألا ناطلسلاو ةدايسلا هل نوكت نأ بج - ضرألا رهظ ىلع
 . )٩ « نیموکح وا اوناک اماکح

 لوقح ىف ةرخس سانلا ليغشت نع الضف « سانلا لاومأ روشع مهسفنأل اوضرفو
 الضفو « عاطقإلا تاوذ نم ديدجلا اهعضو لظ ىف تحبصأآام ناعرس يتلا ةسينكلا
 ىعدتسي نيح ءايحلا فيسب ةذوخأملا اياصولاو « ءاينغألا ىلع ةضورفملا تاواتإلا نع
 ! توملا لبق ةيصولا ةباتكل « نهاكلا»

 فو « ةسينكلا نذإب الإ ركفت نأ لوقعلا ىلع رجح اًبيهر اًيركف اًتاطلس اوضرف مث
 ةمزال ةرورض ةسينكلل ةبسلاب اذه ناك دقو ! ةسينكلا اب حمست ىتلا دودحلا
 ‹ةثالث حبصأ ىذلا دحاولا هلإلاف ! نيدلا كلذ ف ثدح ىذلا فيرحتلا عم ةيقطنم
 ةرسك هيف لوحتت ىذلا ىنابرلا ءاشعلاو . . دحاو تقولا تاذ ىف مه نيذلا ةثالثلاو

 حيسملا مد ىلإ زبخلا ةرسك اهيف سمغت ىتلا رمفلا ةعرجو « حيسملا دسج ىلإ زبخلا
 ! همد نم برشيو حيسملا دسج ناسنإلا لكأي نيح برلاو دبعلا نيب ةلصلا هب ددجتتو
 ىف هدمتعيف « برلا ١ ىلإ بونذلل « نهاكلا » نارفغ هنم دعصي ىذلا فارتعالا ىسركو

 ف ةنحلا ناسنإلا هب لخديف ضرالا ىف نهاكلا هبتكي ىذلا نارفغلا كصو « هئايلع
 اهتقيقح ىف ىه ىتلا !٠ رارسألا » كلت لاثمأ نم تارشع ىلإ . . باسح ريغب ةرحثالا
 لمعأ ول اذامف . . اهربدتي نآ الو اهكردب نأ « لقعلا » عيطتسيال رومأ اهلك . . ربطاسأ
 تبثيال مالك « ةديقعلا » مساب مه لاقيام لك نأ مهوقع تفشتكاف « موقع سانلا
 هذه لثمألا لحلا !؟ سانلا ىلع ناطلس نم ذئدنع ةسينكلل ىقبي اذام !؟ صيحمتلل
 رادهإ ىلإ ىضفت ةقطره ريكفتلا ربتعي نأو « لقعلا ىلع ةسينكلا رجحت نأ نذإ لاحلا
 ! ةرحكلا ىف نارفغلا نم نامرحلاو « ايندلا ىف مدلا

 ج ةرهاقلاب رشنلاو ةحجرتلاو فيلأتلا ةنحل عبط ‹« ديواج زيزعلا دبع ةمحرت تنارويد لول ةراضحلا ةصق )١(

 . ۲٥۲ ص



 ثدحو « ةجرتلا قيرط نع ىمالسإلا ماعلا نم ابرو ىلإ برستت مولعلا تأدب ام مث

 نيملسملا مامآ ةينارصنلا ةميزه دعب ةصاخ ٠ اًيمالسإ اًيركف اوزغ ١ هيمسن نأ نكميام

 ١ ملعلا » ىلع ارجح تضرفف ةسينكلا نونج نج . . )١“ ةيبيلصلا تورلا ىف

 وهو « نوكلا زكرم تسيل انآ وآ «٠ ضرألا ةيوركب - ذئموي - لوقي نم لك مد تردهأو

 ." ! نيملسملا ءالعلا تافلؤم نم لئاوألا ىراصنلا ءالع هلقن ىذلا ملعلا

 رجحو «ةسينكلا ا مممالت ىتلا ةديقعلا ةمالس ىف ىراصنلا ككشت داز ال مث

 نيركفملا » درمت دازو« « شقانتالو نما »:راعش تحت اأش ىف ریکفتلا مهيلع

 نم سانلا هب تمرام رخا ةسينكلا تعدتبا « ىغاطلا ةسينكلا ناطلس ىلع ٠"«رارحألا
 . نادبالا امض رعشقت ىتلا اہتاعاشب لکب < شيتفتلا مكاغ وهو «داهطضاألا نونف

 : (« زلیو » لوقي

 شيتفتلا ةمكع ىه ةسينكلا ف ةديدج ةمظنم روطت رشع ثلاثلا نرقلا دهش ١

 رانلاب ىناسنإلا ريمضلا ةمجاهل اهسفن ةسينكلا تبصن ةادآلا هذو . . . ةيوبابلا

 ةدحالملاب اردان الإ مادعإلا ةبوقع لزنت ل رشع ثلاثلا نرقلا لبقو . . باذعلاو

 تاحاس نم ةحاس ةئام ىف نوفقي اوناك ةسينكلا لاجر رابك نإف نآلا امأف .رافكلاو

 - مه نزو ال ءارقف موق رمألا ةيبلاغ ىف مهو - اهئادعأ ماسجأ اوبقاربل ابروأ ىف قاوسألا

 ةلاسرلا نيحلا سفن ىف مهعم دمختو قرتحتو . ةنزع ةلاحب مهسافنأ دمختو رانلاب قرتحت

 .““) « حايرلا هورذت ادامر حبصتف «‹ ةيرشبلا ىلإ ةسينكلا لاجرل ىمظعلا

 e و ډک

 . . نيدلا كلذ نم سانلا ريفنت ىف ةسينكلا هتلعفام لك كلذ نكي ل

 ملعلل داضم <« ةايحلا نع قوعم لماع ىلإ ةسينكلا دي ىلع نيدلا بلقنا دقف

 نوحخرؤملا هبتكي ايف ثحبلا نم هقح - ةيبيلصلا بورحلا ىف ةيئاهنلا ىراصنلا ةميزه وهو - رمألا اذه ىّطعيال (1)

 ةقلعتملا قئاقحلا اوركذي نأ نوهركي مهو « ةيبروألا عجارملا ىلإ عجرن بلاخلا ىف اننأل - مهنم نوملسملا ىتح

 نأو ءاهب رثأتلاو ةيمالسإلا مولعلاو ةراضحلا لقنل مهسوفن تأيه دق ةميزملا هذه نأ اهنيب نمو « مهتميزهب
 ! « ةيبروألا ةضهنلا » ءدب ناك اذه

 | ابروآ نکلو ۔ یدالیملا حساتلا . ىرجهطا ثلاثلا نرقلا ذنم قئاقحلا هذه ىلإ اودحها دق نيملسملا ءالع ناك( ۲)

 . هالتامو رشع ىناتلا نرقلا نم ءادتبا ةحرتلا ةكرح دعب الإ اهيلع فرعتت

 اهنكلو « ةملكلا هذه ًأرقن نيح انناهذأ ىلإ ردابتي ىذلا ىنعلاب « رحلا ركهملا » ىنعتال Free "hinker ةملك (۳)

 .داحإالل ةفدارم

 )٤( ص «‹ ۳ ج <« ةيئاسنإلا خيرات م اعم « زليو ۹٩٩۹-۹۰۸ .
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 مهوب ايندلا ةايحلل لمهم « ةيويحلا هتاعزنو ناسنإلل رّقحح « ىقرلاو مدقتلاو ةراضحلاو

 . ةرخالا ف هللا توكل ؤيهتلاو « حورلا صالح ىلع لمعلا
 كنع اهقلأو اهعلقاف كنيع كترثعأ اذإ ١ : لاق هنآ مالسلا هيلع حيسملل بسني

 “ رانلا یف هلک كندب یقلي نأ نم دحاو وضع كنم كله نآ كل ربح هنإف

 . « ىنعبتيلو هلهآو هلام كرتيلف توكلملا دارأ نم » : لاق هنأو

 .“ « ىنعبتيلو هبيلاص لمحيلف توكلملا دارأ نم » : لاق هنأو

 . . تاوهشلا نع عافترالاو ايندلا ةايحلا ىف دهزلل ةوعد اهلكو

 ‹ مهیلع همالسو هللا تاولص هللا لسر نم لوسر نع ردصت نأ دعبتسیال اھلکو

 مهاعأ دق ايندلا ةايحلا بح ناك نيذلا ةصاحخ دوهيلا لإ لسرأ ىذلا لوسرلا نع الضف

 . للاب رفكلا ىلإ مهب ايدآ دق بهذلا ةدابعو لام لا بحو « ةرحآلا نع

 هللا لص لوسرلا ثيداحأ ىفو <« نيبملا باتكلا تايآ ىف اهدجت ةوعدلا هذه لثمو

 : ملسو هيلع

 رانلا نع حزحز نمف « ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت انإو « توملا ةقئاذ سفن لك #
 .“") « رورخلا عاتم الإ ايندلا ةايحلاامو « زاف دقف ةنحلا لخدأو

 لاومآو « مكتریشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو مكؤابآ ناك نإ: لق #
 هلوسرو هللا نم مكيلإ بحآ « اموضرت نكاسمو <« اهداسك نوشخت ةراجتو ءاهومتفرتقا

 ." «# نيقسافلا موقلا ىدہال هللاو « هرمأب هللا یتأی یتح اوصبرتف . هلیبس یف داهجو

 كلذ لعفي نمو « هللا ركذ نع مكدالوآالو مكلاومأ مكهلتال اونمآ نيذلا اهيأاي

 . ) % نورساغل-ا مه كئلوأف

 . )٭# ميظع رجآ هدنع هللاو « ةنتف مكدالوأو مكلاومأ نإ #
 . هباص نمقي تالکأ مدآ نبا بسحب . هنطب نم ارش ءاعو مدآ نبا المام »

 ,Ve مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىر ناطيشلا نإ
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 قيلعتلا ىه مادعإلا ماكحأ ذيفنت ىف نامورلا ةقيرط تناك دقف « تولا ةاقالم ىلع هسفن نطويلف ىنعمب (1)

 !! ىراصنلا ضعب لعفي اك ةضف وأ بهذ نم بيلص لمه ىنعملا سيلو . . بيلصلا لع
 . [ ۲٤ ]ةبوثلا ةروس (۳) . ۱۸١[ ] نارمع لا ةروس (۲)

 . [ ٠١ ] نباغتلا ةروس (۵) . [ ٩ ] « نوققانملا » ةروس )٤(

 حیحص نسح ٹیدح لاقو یذمرتلا هجرحآ )٦(

 . هيلع قفتم (۷)



 زوفلا لجأ نم ايندلا ةايحلا لامهإل ةوعد اأ كلذ نم اومهفي مل نيملسملا نكلو
 نآ كلذ . . حورلا صالخ لجأ نم ىويحلا دسجلا طاشن تبكل ةوعدالو < ةرحتالاب
 : حناجلا مهفلا كلذ تعنم ةنسلاو باتكلا تايلعت

 نيذلل ىه : لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق #
 . ١ # ةمايقلا موي ةصلاح ايندلا ةايحخلا ىف اونما

 ." & . . اردلا نم كبيصن سنتالو ةرحلآلا رادلا هللا كات يف غتباو #

 ." + . . اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه ل

 حوزتأو « مانأو موقأو « رطفأو مرصأ ىنكلو « هل مكاشحخأو هلل مكدبعال ىنإ الآ ١
 . 7« ینم سيلف یتنس نع بغر نمف < ءاسنلا

 مت هتوهش یتأیل اندحسآ نإ هللا لوس راي : اولاق . ارجل مكدحأ عصب ف ناو .. 7

 ذإف ؟ رزو اهیف هيلع ناکآ مارح یف اهعضو ول تیآرآ : لاق !؟ رجا اهیلع هل نوکي

 . “° « رجأ اهيلع هلف لالح ىف اهعضو
 ىتلاك ةايحلا نع ةلزعنم ةينابهر ىلإ ضرالا عاتم ىف دهزلا ىلإ ةوعدلا بلقنت مل كلذل

 قح اهوعر امف هللا ناوضر ءاغتبا الإ ‹ مهيلع اهانبتكام اهوعدتبا ةينابهرو 3

 7 4 نوقساف مهنم ريثکو مهرجأ مهنم :م اونمآ نيذلا انیتاف ‹ اهتیاعر

 ايندلا بلاطم نيبو « حورلا بلاطمو دسجلا بلاطم نيب اعئار اليم انزاوت تناك نإ
 . ةرحلالا بلاطمو

 ةايعلا ىف ملظلا لوبق ىلإ مهوعدي نيدلا نأ طق نيملسملا دلخ ىف ردي مل كلذك

 دبعت ىهو ةسينكلا تمعز اك «ةرحتآالا ىف سودرفلاب زوفلا ىف اعمط هب ىضرلاو ءايندلا
 نأ ىوعدب « هيلع درمتلا مدعو هل ةناكتسالا ىلع اهضحتو « عاطقإلل ةيبروألا بوعشلا
 مرح هللا نآ كلذ . . « ! اًدحاو اديس مدخ نمم ريخ ايندلا ىف نيديس مدخ نم »

 : هتلازإل داهحل اب رمو هعفد ىلع نوردقي نم ىلع ملظلل ةناكتسالا

 )١( صصقلا ةروس (۲) . [ ۳۲ ] فارعالا ةروس ] ۷۷ [ .

 )( ]دوه ةروس ٦١ [ . )£) ناخيشلا هجرحأ .

 ) )۵]دیدحلا ةروس (1) . ملسم هجرحأ ۲۷ [ .
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 انك : اولاق ؟ متنك ميف اولاق ‹ مهسفنآ ىملاظ ةكئاللا مهافوت نيذلا نإ #

 كئلوأف !؟ اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ : اولاق ! ضرألا ىف نيفعضتسم
 نادلولاو ءاسنلإو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ . ايصم تءاسو منهج مهاوأم

 هللا ناكو « مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف « ًاليبس نودتميالو ةليح نوعيطتسيإال
 .()  وفغ ارفع

 نيذلا نادلولإو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف نولتاقتال مكلامو #

 لحعجاو < اًيلو كندل نم انل لعجاو « اهلهآ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجزخأ انبر نولوقي
 . 4 اركصن كندل نم انل

a nf A جج ډک هج 

 ىلإ امركفمو اهتابإو ةسينكلا دي ىلع ىنارصنلا نيدلا لوحت دقف رمآ نم نكي ايهمو
 ضبنيال نسا عقنتسم ىلإ اهوحتو « ّىوسلا ومنلا نع اهب دعقتو ةايحخلا دسفت لالغأ
 | . هيف ضبنت نأ ةايحلل حمسيالو ةايحل اب

 ىوعدبو « مامتهالاب اترادج مدعو امتراقحو اهتهافت ىوعدب ايندلا ةايحلا لمه نيد
 الإ ةئيطخلا نع هفكو ايندلا ةايحلا ىف هحالصإ ىلإ لييسالو « هعبطب ئطاخ ناسنإإلا نأ

 ناميإلاو < ةرحكلل هلك هماتها هيجوتو - ةينابهرلاب - اماذ ةايحلا ةسرام نع هفكب
 صالخلا لیبس وه ۔ايندلا ف حلاصلا لمعلا Þ5 _ هدحسو اله شل » صلخلاب»

 . رحلالا مويلا ىف سدورفلا ةنج ىف برلا نيمي نع سولجل او
 عقوي ىذلا وه طاشللا اذه نآل « ىرطفلا هطاشن نم زئمشيو دسحلا رقتحي نيد

 تبكلا وه ديحولا هجالعو ! ةثيطح هتاذ وهف ةئيطخلا ىلإ عفدامو « ةئيطخلا ىف سانلا
 ." رهقلاو

 ربقحتب الإ برلا ديجمت ققحتيال انأك .. برلا دجميل ناسنإللا رق نيد
 دبالف < برلا ىلع درم هدوجو قيقحتل هجتا اذإ ناسنإإلا نأ ىوعدب كلذو . . .ناسنإلا
 . 7! صالخلا ىلع لصحيف « هبلق ىف برلا دجمتي ىك هربقحتو هلالذإو هقحس نم

 .[ ۷١ ]ءاسئلا ةروس (۲) .[ ۹٩۹۔۹۷ ]ءاسنلا ةروس (۱)

 مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا » باتك تئش نإ رظنا ) رخآ ءیش یدارإلا عانتمالاو ءیش تہکلا (۳)
 هسرام ءاونس < دوجولا ةع رشب هل فارتعالا مدعو هاذ یف ىزیرغلا عفادلا راذقتسا وه تبکلاف ٩( ۱۔۷۳ س

 . راذقتسالا هنم مزلي الف ىدارإلا عانتمالا ام . هسراہب مل مآ عقاولا یف ناسنإلا
 ىكل هتاذب ساسحإلا نم هصيلختل ناسنإللا نايك لالذإ ىلع امهيتلك ةيفوصلاو ةينابهرلا صرح ظحلال )٤(
 ! فصل
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 كلذ نأ ىوعدب « اهتيمنتو ةايحلا ةيقرت نعو « ضزألا ةرابع نع سانلا فرصي نيد
 نمو «تبكت نأ دبال ىتلا مهتاوهش كرحيسو « ةرحآلا ىلإ هجوتلا نع سانلا فرصيس
 ! داصرملاب ناسنإلل ةفقاولا ةئيطخلا ىف مهعقوي مث

 مهتيبلاغ مامتها مدعو « نيدلا لاجرو تاوبابلا لهج ببسب « ملعلا براحي نيد
 باتكلا» ىلع مہابکناو ‹ رهاےحلا ىلع ىحورلا مماطلسب مهئافتکاو » مهسفنأ فيقثتب

 ىف ناستوال بولطملا ملعلا لك ىوجي هنآ رابتعا ىلع ‹ فيرحت نم هيف ام لكب « سدقملا

 ! ةرحالا ىف صالحخلا لجأ نم هاند

 ربيخت ىأ ربتعيو « ءىش لك یف قلطملا تابثلاب نمؤي هنأل ةيمانلا ةكرحلاب نمؤيال نيد
 تدجو األ ‹ ءايشألا هيلع نوكت نأ ىغبني ىذلا تباثلا لصألا ىلع اًجورحخ ةروصلا ىف
 ناسنإلل ارجزو < هللا ةدارإل اًديجمت كلذك ىقبت نأ ىغبنيف < هللا ةدارإب ةروصلا هذه ىلع
 . ! هللا ةدارإ ىلع درمتي نآ - هتراقحو هتهافت یف

 نع هعنم ىلإ لیبسالو ! غیزي رکفی نیح هنآ یوعدب « رکفی نآ لقعلا ىلع رجح نيد
 لك ىف ( تاوبابلا ) ءابآلا اهنع بوني نأ ةمالا ىفكيو ! ريكفتلا نع هعتمب الإ خن

 لك نع ةحيحصلا ةباجإلا اموطعي مهو < اه نورسفي مهو اه نورکفي مه .

 نم ضوفم سرطبو « هؤافاخو سرطب باون مآب نکلو « یقیقح ملعبال < ا رطب
 - كرشلا نم هللا رفغتسنو < مهمعز ىف مالسلا هيلع میرم نبا یسیع یآ - برلا
 هذ مھف ا! ! ءاسلا ىف طبريال ضرألا ف هلحمامو < ءاسلا ىف لحال ضرألا ف هطب ریامو

 . ىهإلا ضيرفتلا كلذب ةسادقلا ةفص هل مهمالکو « برلا مساب نوت دحتي ةفالخلا

 ! باوصلا وه موق نوكي نأ دیالف . . برلا ةفيلخ ءافلحخ منال نوموصعم كلذك مهو

 روعشلاب مهسفنآ لخاد ف نوددهم مهف . . نمالاب هلظ یف ساتلا رعشيال نيد

 ناطلسب مهسفنآ جراخ نم نوددهمو « اهيف عوقولا نم فوخلا وأ ةئيطخلاب مقادلا

 مهنم رهظي اب - مهیلع اھتباقرو سانلل اھتبساح یف ىفتكتال ىتلا یغاطلا ةسينکلا
 ئنشتو « نظلا ءوسب ادبتف . . مايالا نم موي ىف مهنم رهظي نأ لمتحس اب لب ‹ لعفلاب
 ةلئاط تحت مهعقويو سانلا نيديام ىلع رثعت نأ ةقبسم ةبغرب ةرمتسملا ةقحالملاب
 ! شيتفتلا مكاح هب موقت : ىذلا كلذ باقع نم هلايو . . باقعلا
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 - اهدرمت دعب ايف - تراص یتلا نورقلا كلت لك هيلع تربص انآ بجعلا ناك نإ
 ! « ةملظملا ىطسولا نورقلا » اهيمست

 اهكاكتحا دعب الإ نيدلا كلذ ىلع اهدرمت ًأدبت م اإ لوقي ىخيراتلا عقاولا نكلو

 . ةيبيلصلا بورحلا ىف اهتميزه دعب ةصاخ ةفصبو « نيملسملاب

 تأدبو « نورقلا كلت لك هيف تش تشاع ىذلا مالظلا رادقمب سحت ابروآ تدب ذئدنع

 مالسإلا ىلإ وفهت تأدبو « امنايغطو ةسينكلا قاهوأ نم ىقيقحلا صالخلل قوشت

 حم « بونجلاو برغلاو قرشلا نم ابروآ ىلإ دفاولا « ىمالسإلا ىركفلا وزغلا » ريثأتب
 . ةصاحخ ةفصب ةهححرتلا ةكرح

 لکب یمالسإلا ا رنات براحت تماقو - لبق نم انحملأ اك - ةسينكلا نونج نج انهو

 اوهوشي نأ ايركفمو اماتكل ةسينكلا فيلكت لئاسولا كلت نيب نم ناكو « لئاسولا
 هيجوتو « مالسإلا ىف لوخدلا نم مهورفنيل نييبروألا نويع ىف نيملسملاو مالسإلا ةروص

 ىحولاو ةلاسرلا ىفنو « ماركلا هتباحصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مئاتشلا حبقأ

 ناک |(ےک . . ءامدلل كافس یناودع ظیلغ ظف یناوهش نید هنأب ماسالا ریوصتو « هنع

 ! شيتفتلا مكاع اضيأ لتاسولا كلت نيب نم

 اهنيد نم ترفن نيح « مويلا ىتح هراثآ ىناعت ىذلا قزآملا ىف ابروأ تعقو ذئنيحو
 ف اهمامأ بابلا دصوأو - نيدلا لاجر ةموكح - « ةيطارقويثلا » ةموكحلا نمو « فرحا
 . . حيحصلا نيدلا ىلإ هتاذ تقولا

 ءةايحلا عقاو ىلع ةنميملا نع نيدلل داعبإ نم هيلع لمتشت اب « « ةيناملعلا » تناكو

 قحو « هنع ةحفانملاو « داحلإلا قح ريرقتو « ةصاخ ةفصب ىسايسلا ذوفنلا نع هلزعو
 ليبس ىه - تافصلا هذه - ةينالعلا تناك . . كلذ دارأ نمل هميهافمو نيدلا ةمحاهم

 مالظلا اهسح ىف لشمي ىذلا « نيدلا كلذ ةقبر نم - ابروآ رظن ىف - صالخلا
 ! ناسنإلا دوجو قحست ىثلا لالغألاو

۲١ 



 قححلا نيدلا

 ةيناملعلا لإ ا تهتنا ىتلا ةسيبلا ةيرجتلا كلت ىه اهنيد عم بروآ ةبرجت تناك اذإ

€ e UD Jet 

 اجهنم هتامیلعتو هرماوآ ذاختاو < كیيرش نود هدحو هتدابعو « هلل هجولا مالسإ وه

 ( . ةايحلل

 « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ حونو مدآ ندل نم هللا دنع نم تلزنآ ةلاسر لکل فصو
 للص دمحم نييبنلا متاخ ىلع تلزنأ ىتلا ةمتاحلا ةلاسرلا ىلع اقابطنا نوكيام دشآ هنكلو
 : نيدلا لمتكاو ةينابرلا ةمعنلا ام تمت ىتلاو « ملسو هيلع هللا

 مالسإلا مكل تيضرو « یتمعن مکیلع تمقآو ¢ مكنيد مکل تلمكأ مويلا 3

 )7 #4 اتید

 7 ٭ . . هلک نیدلا ىلع هرهظیل قحلا نيدو یدهاب هلوسر لسرآ ىذلا وه #

 ,) ةايح ت ةعيرشو ةرعشو ةديقع تناك هللا دنع نم تءاح ةلاسر کک

 شهلا نر کلا هلا ودیا هللا الإ

 , [ ۳ 1ةدئاملا ةروس (۲) . [ ۱۹ 1 نارمع لآ ةروس (1)
 .«ةايح جاهنمو ةعيرشو ةديقع هللا الإ هلإال » باتك تئش نإ رظنا ٩ [ . )٤( ] فصلا ةروس (۳)

۳ 



 امت اليصفت تفاتخا نإو « اهمومع ىف ريغتت ملف ةاكزو مايصو ةالص نم رئاعشلا امأو

 خيراتلا ربع ةلاسر ىلإ ةلاسر نم اهعايهو

 مهيلإ لسرآ نيذلا ماوقألا لاوحآ بسحر اسا و افالتخا تفاتحخا دقف حتارشلا امو

 تلزن تلا « ةرحنأالا ةلاسرلا عم ةلمتكلملا لا ةعيرشلا تءاج یتح ٤ ۰ ماجايتحاو لسرلا

 نأ ىلاعتو هناحبس هللا ديري ىذلا ةايحلا جهنم اهعم لمتکاو هيلع نمو ضرألا هللا

 : تانيبلا مهعم لزنأو ٤ اسلا هللا لسرآ ةىو

 سانلا وقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنآو تانيبلاب انلسر انلسرآ دقل #

 )#4 ط قلاب

 ةادآو . « طسقلاب سانلا موقيل » . . ةيرشبلا ىلإ لسرلا لاسرإ ةمكح ىه كلت

 حراشلاو نيبملاو خلبملا وه لوسرلاو ؛ نازيلاو باتكلا ىه سانلا عقاو ىف طسقلا قتيقحت

 : طسقلاب مهعايح نوميقي فيك سانلا ملعي ىذلا ةودقلاو ملعملاو

 _ .) & نورکفتي مهلعلو « مهيلإ لزنام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو #

 هللا ركذو رحخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسآ هللا لوسر یف مکل ناک دقل
 . ۳ ه ارشک

 ىلع مهضعب ىغطيو < اولضيال ىكل ةياده الب مهكرتي مل هنأ هدابعب هللا ةحر نمو

 ( . طسقلا عيضيو نازيملا لتخيف ضعب ر

 . اهجراخ نم وأ سفنلا لحخاد نم ىتأي نأ نكمي سانلا ةايح ىف للخلاو

 هقلخو « هدبعيل ناسنإلا قلخ دقو - هللا ةئيشم تضتقا دقف سفنلا لخاد نم امأف

 تاوهشلاو ايندلا ةايحلا عاتم یھ - رابتحتالا یئنعمپ ءالتبالا ةدام لعج نا _ هیلتبیل

 : عاتملا كلذ هاج ناسنالا نایک یف ةيكرملا

 5 4 لودبعيل الإ نسنالاو نجلا تقلحخامو 3

 . [ ٤٤ ] لحنلا ةروس (۲) . ۲٠١[ ]ديدحل | ةروس (1)

 . [ ٥٦ ] تايراذلا ةروس )٤( ]۲إ ] بازحتلا ةروس (۳)

T٤ 



 .()هڳ اصب اعیم  هانلعجف هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإإلا انقلخ انإ

d%بهذلا نم ةرطنقلا رطانقلاو نىنىلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز  

 نسح هدنع هللاو . ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو
 0بال

 لوانتی ىذلا بولسألا ره ايندلا ةاحلاأ عاتم نأشب ناسنئأإلا هل سصرعتي ر ىذلا ءالتبالاو

 اهيلإ لصي وأ اهدنع فقي ىتلا دودحلاو « هنم هلوانتي ىذلا ردقلاو < عاملا كلذ هب

 هلحأ ىذلا لالحلاب مزتليف « هللا لزنآ اهب عاتملا كلذل هلوانت ىف مزتلي له ىرخأ ةرابعب

 ملعيو < هللا همرح ىذلا مارحلا نع عنتمیو « هب ققحتم ریخلا نآ ملعی یذلاو هللا

 ف عقيو هللا دودح زواجتپف هتاوهش د هفرچت مآ < هيف ققحتم رشلا نآ هناحبس

 ؟. .روظحللا

 مدآ ىنب ةياوغ هقتاع ىلع ذحأ ىذلا ناطيشلا ةياوغ كانهف سفنلا جراخ نم امأ

 : هدودح اوزواجتیو هللا اوصعیل

 ینتیوخآ ایف لاق . نيرظنملا نم كنإ لاق . وشعبي موی لل ینرظنأ : لاق

 ( ا اش سا یتا اا

 نايك ىف بكرامو « عاتلا كلذ ىه ةياوغلا ىف ناطيشلا اهمدختسي ىتلا ةادآلاو
 طبضلا ناسنإلا ىلع بعصيل < ‹ لعتشتل اهيف خفنيف « تاوهش نم ههاجت ناسنإلا

 . تاوهشلا ءارو فرجنيف

 هللا عیطی له : ءالتبالا تاذ وه ناطيشلا لبق نم ناسنإإلا هل ضرعتي ىذلا ءالتبالاو

 هزؤي ىذلا ناطيشلا عيطي مآ « ةنحلا كلذ ىلع هلو «مارحو لالح نم هلزنآ اب مزتلیو

 !؟ رانلا كلذ ىلع هؤازجو « هللا ةيصعل

 ناو ٤ نيبم ودع مکل هنا )0( ناطيشلا اودبعت الآ مدآ ینپاب مكيلإ دهعأ لآ #

 , () 4 ؟ ميقتسم طارص اذه ` ینودبعا

 ( . [ ۱٤ ]نارمع لآ روس( . [۲ ]ناسنإلا ةروس ()
 . عابتالاو ةعاطلا اهانعم انه ةدابعلا ٠١-١۷[ .٠ )٤( ] فارعألا ةروس (۳)

 .[ ٩-1 ]| سي ةروس ()



 ةايحلا ىف ءالتبا . . . هللا ىقلي موي هريصم كلذو . . ضرألا ىلع ناسنإلا ةصق كلت
 . ةرحلالا ىف ءازجو « ايندلا

 . . نيعم الب ءالتبالل ضرحتي ناسنأإلا رتي مل هللا نكلو

 نم هنایک ىف بکرام طبض ىلع هنیعت یتلا ةادآلا ءدب یذ ٌیداب هنایک یف بکر دقف
 : تاوهش م

 راصإالاو عمسلا مكل لعجو « ايش نوملعتال مكتاهمآ نوطب نم مكجرحخأ هللاو #
 . (') + نوركشت مكلعل ةدئفألاو

 مهلعجو <« اهتمهم نع لفغتال ىكل ةدئفألا كلت ظاقيإل لسرلا هل لسرأ مث

 : ريكذتلا ةيلمعب اوموقيل نيرذنمو نيرشبم

 .()  لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الل نيرذنمو نيرشبم السر 8#

 ." 4 نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف « ركذو #

 راتو ۰ |اکح اطابترا ضعبب اھضعب طبتریو « اهلك بناوحلا یقالتت كلذبو
 : هرايتخا ةيلوئسم لمحتيو « هرمأ نم ةنيب ىلع هقيرط ناسنإإلا

 نم باح دقو « اهاکز نم حلفآ دق « اهاوقت و اهروجف اهمهأف ‹ اهاوسامو سفنو #
 . ٤2 هک اهاسد

 | . () 4 هری ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو « هري اریخ ةرذ لاقثم لمعي نمف #

 ةايح ىف نيدلا ةمهمو « ةيرشبلا ةايح ىف لسرلا ةمهم راطإلا كلذ ىف حضتتو
 .ناسنإلا

 وک ډک ډک

 حيحصلا قيرطلا هل نبي ىذلا وه نيدلاف « هللا :دابعل یل دق ناسنالا ناک اذاف

 قيرطلا هل نيبي ىذلا وه نيدلاف ءالتبالل هتاذ تقولا ىف قلخ دق ناك اذإو « هلا ةدابمل

 )١( 1ءاسنلا ةروس ( ۲) . [۷۸] لحلا ةروس ١١٠١[ .

 ) )۳تايراذلا ةروس ] ٠١[ . )٤( سمشلا ةروس ]۷-٠١ [

 )٥( ةلزلزلا ةروس 1] ۸-۷[ .
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 ا : مهسفنآ ىلع مهدهشأو مهتيرذ .هروهظ نم مدآ یتب نم كبر ذآ لو
 .(۱) چ ! اندهش ! یب : اولاق !؟ مکبرب

 .( 7«. . نطايشلا مهتلاتجاف مهلك ءافنح ىدابع تقلحخ ىنإ »

 نآ امإو « هلل ادباع نوكي نأ امإ : نيتلاح ىدحإ الإ ةدابعلا ىف هل سيلف مث نمو

 ‹ناطيشلل اًدباع نوكي هنإف هللا ريغل اًدباع نوكي نيحو « هللا ريغل اد باع نوکی
 ةفلتخ لبس ناطيشلا ةدابعل تناك نإو « بسحف ناتدابعلا ناتاه الإ دجوتال هنآ كلذ
 ميقتسم دحاو طارص هللا ةدابعلو ¢ ةفلتخ تایارو 4 ةفلتخم ءا ساو

 .() 4 هلیبس نع مکب قرفتف لبسلا اوعبتتالو « هوعیتاف |يقتسم یطارص اذه نآو #

 نسحأ ىف نوكيل |ئاد هعفري نأ ناسنإإلا ةايح ىف نيدلا ةمهمو « « نيلفاس لفسأ»
 . نيلفاس لفسأ طقسي نأ هعنميو « ميوقت

 3 د

 !«نيدلا » وهام هتاذ تقولا ىف فرعن نأ مزلف ناسنأإإلا ةايح ىف نيدلا ةمهم انفرع اذإ

 ! هيلع بيجن نأ جاتحم الو هلاسن نآ جاتحجيال ثيحب ةهادبلا نم لاؤسلا ودبي دقو

 ضرالا ف ةرشتنملا ةيناملعلا بسس - حبصأ دق نيدلا ینحعم در دحتف كلذ حمو

 فلؤتو « تاودنلا اهلجأ نم دقعت ةيضق . . ةريطح داعبأ تاذ ةيضق - ىرخأ بابسألو
 قناشملا قلعتو « نوجسلا اهلجأ نم موق لخديو .. تارضاحملا ىقلتو « بتكلا
 ( ۰ ! ءادهشلا دهشتسيو

 . دوجولا ىف ىربكلا ةيضقلا انآ مرجلال

 مالسإلا اهيف شيعي ىتلا ةبرغلا كلت نيدلا ةيضق ىشغي ىذلا شبغلا بابسآ نم
 : مويلا

 .(۶) « ءابرغلل یبواف < ادب اک ابیرغ دوعیسو « ابیرغ مالسالا ادب »

 . ملسم هجرخأ )۲) . [ ۱۷۲ 1 فارعألا ةروس(1)
 . یمرادلاو هجام نباو دواد وبأو دمحآ هجرخآ €3 .] ٠٠١١ ] ماعنألا ةروس )۳(
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 ةروصلا نع ديعب عقاو رمآ وهو «سانلا سح ىلع « عقاولا رمألا » لقث اہبابسأ نمو

 لع ميلا اب ابروآ ةلغ ببسب - نيدلا نم ابروآ هتمهف ىذلا ىنعملا زورب اسا نسو

 ةايحلا عقاوب هل نآشالو بلقلا هلع « برلاو دبعلا نيب ةقالع نيدلا نأ هدافغمو- ضرأالا

 ( ! ءاشي فيك هفرصي « رصيقل ١ عقاولاو « ةرحآلاو ثب نيدلا نآ ساس ىلع !

 لصفي ىذلاو « مويلا ضزألا دوسي ىذلا ) ىناملعلا ٌركفلا كلذ ىلإ فيضأ اذإف

 شبغلا لصو دقف ( ةيتايحلا J سانلا رومأ ىلع ةنميملا نع هلزعيو 4 ةسايسلا نع نيدلا

 ! ديدشلا نايبلا ىلإ ةجاح ىف رمألا حبصأو ‹ هتمق ىلإ

 : ملسو هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتک اهلك ةۃایحلا رومآ یف اعجرم

 لاو تلکوت هيلع ۽ ییز هلا مکلذ لا لإ همکحف ءیش نم هیف متفلتخاامو

 . ) هک بین

 ,() وچ اوهتناف هنع مكاهنامو « هوذخف لوسرلا مكاتآامو #

 . ۴2 هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأامو #

 نود هدحو هللا ةدابع اهانعمو . هللا لوسر اًدمع نأو < هلا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىه

 . ملسو هيلع هللا لص دمح هلوسر قیرط نع هللا دنع نم ءاج اب مازتلالاو ‹ كيرش

 ؟ مالسإلا ىف اب ناسنإلا لخدي ىتلا ةميظعلا ةملكلا هذه تایضتقم ایف

 هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك نم اهلك اهصلختسن ىتش تایضتقم اه نإ

 . ملسو

 رصيقلام ذأ :٠ لاق ىذلا ىسنكلا ركفلا ىف ةميدق « ةلودلا نع نيدلا لصف ىنعمب « ةيناملعلا » نأ ظحالي )١(

 لزنآ اب مکحلاب همزلتل ال رصیق ىلع اہناطلس تضرف اتوطس مایآ یف ةسینکلا نکلو ! « هلل كلامو رصيقل

 تءاج ىذلا اذهو . ةعيرشلا ناطلس ضرفت حلو یھ اہاطلس تضرف اہنإ یا . اھٹاوھآب همرلتل لب « هللا

 ! نيدلا لاجر ذوفن نع ةلودلا لصف : ديدحتلا هجو ىلع وهو ء هيلع ىضقتل ةثيدحلا ةينالعلا

 .[۷1رشحلاةروس() . |[ ٠١ ]ىروشلا ةروس (۴)

 )٤( ]ءاسنلا ةروس ٦٤ [ .
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 - ملعنل « نيكرشم نوكرشملا ناك ءىش ىأب فرعن نأ كلذ ىلإ قيرط رسي نأك [برو
 رفكي نمف # ىلاعت هلوقل اقيقحت « نيملسم نوملسملا حبصي فيك - لباقملا ىف

 . () اه ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هلداب نمؤيو توغاطلاب

 نيكرشملل تافصلاو لاوحألا هذه هللا باتك ىف دجن

 مهلبق نم انكلهأ مك . قاقشو ةزع ىف اورفك نيذلا لب « ركذلا ىذ نارقلاو ص 3

 اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم مهءاج نآ اوبجعو . صانم نيح تالو اودانف نرق نم
 . 04! باحع ءىشل اذه نإ !؟ ادحاو اهإ ةمآلا لعجأ . باذك رحاس

 قاخ یل مکنإ قزم لک معقزم اذ مکین لجر لع ےک ات لم اورفک نیڈلا قو
 ۳ هک ! ةنج هب مآ ابذك هللا لع یرتفآ !؟ دیدج

 الو <« انؤابآ الو نحن ءىش نم هنود نم اندبعام هللا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لاقو #

 . ٩ « ءىش نم هنود نم انمرح
 نوقفني » و « هلضف نم هللا مهاتآ اهب نولخبی» ماب یرخآ تایآ یف مهفصو ءاج مٹ

 دهع نوضقني » مهنأو « نوففطم مهنأو « نوعزج نوعوله منو « سانلا ءاتر مهاومأ

 مهآو « ضرألا ىف نودسفيو « لصوي نآ هب هللا رمآ ام نوعطقيو « هقاثيم دعب نم هللا

 تافارحنا سانلا عم مهلماعت ف نوفرحنيو « نونزيو « هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي

 نوبذكيو « ثحبلا نوركنيو « هللا ةينادحوب رارقإللا نوضفري مآ كلذ ةصالخو
 . داقتعالاب قلعتت رومأ اهلك ىهو « ملسو هيلع هللا ىلص دمح ةلاسرب

 هللا رخل قتال ةدابعلا نم ناولأب اه نومدقتي ىرحخأ ةهلآ هللا عم نودبعي منو

 . یلاعتو هناحیبس

 . هللا لزنأام ريخب نوعرشي ىآ « هللا نود نم نولحمو نومرحي مہنأو

 عيرشتلا كرش وأ ) عابتالا رش ‹ ةدابعلا كرشو « داقتعالا كرش : ةثالثلا كلتو

 ` .. كرشلل ىركلا ةيساسألا روذحلا ىه
 اهنم وأ ةثالثلا عال كلت دحأ نم اهلك ةعبان ىرخأ لامعأو تايقالخأ كانه مٹ

 . « كرشلا تاقلعتم » اهيلع قلطن نأ نكميو « ايعمج

 .[ ۱1-٥ صةروس() ۲٦ [ .  1ةرقبلا ةروس )١(
 . [ ١ ] لحنلا ةروس )٤( . [۸ -۷ 1 ًابس ةروس (۳)
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 ادمع نآو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىضتقم نوكي نأ - لباقملا ىف _ كلذ ىضتقمو

 . هتاقلعتم نمو اعم كرشلا ناولأ نم ةءاربلا وه هللا وسر

 ی - هناحبس - هدرفتو « یلاعتو هناحبس هللا ةينادحوب نايإلا - ىرخآ ةرابعب - هنإ ىآ

 رذنو حجحو ةاكزو مايصو ةالص نم ةدابعلا ناولآ لک هح ولو . هلاعفأو هتافصو هثا|سأ

 هدح-و هعرشب مازتلاالاو . ڭكيرش لود هدحو هبلإ ءاربو الوو هناعتساأو ةناغتساو حبدو

 مازتلالاو « هللا الإ هلإ ال تايقالخأب مازتلالا مث . . هتعيرش فلاخب اب حيرشتلا مدعو

 . ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا : ةايحلا رومأ لك ىف ىنابرلا جهنملاب
 < . لإ

 سيل هنإف « هللا لوسر ادمع نآو هللا الإ هلإ ال نآ ةداهش یضتقم وه هلک اذه نأ عمو

 نازيم ىف ةدحاو ةلزنمب هيلع جورخلاو هتفلاغ تسيلو < مازلإلا نم ةدحاو ةجرد ىلع
 سا

 . هلأ

 نايا ةئالث ةيسيئر روذج دجوت « كرشلل ةثالثلا ةيسيئرلا روذحجل ا لباقم یف

 . عيرشتلاو « ةدابحلاو « داقتعالاب قلعتي ام ىهو « اهدوجوب الإ الصأ نايإلا ققحتيال

 ف ءاج اہک « ہرشو ہریخ ردقلاو رحتآلا مویلاو هلسرو هبتکو هتکتالمو هاب نموت نأ » - |
 ( 2 مكنيد رمآ مکملعي مكاتآ لیربج اذه » : ثیدح

 . كيرش نود هدحو هلل ةصلاحخ اهلعجتو ةضورفملا تادابعلاب مزتلت نأ ۲

 . هللا ةعيرش فلا اعيرشت ثدحتالو < للا لزنآ ام ىلإ اھلک كرومآ یف مکتحت نآ ٣

 ةرثاد نم اهفلاغ جرخال « ناميالل تاقلعتم » دجوت « كرشلا تاقلعتم » لباقم فو

 نم یتایام ردقب هنامیإ دیزیو اهیف هللا یصعیام رادقمب هناییإ صقنی امنإو ناییالا
 . نايإلا ةرئاد نع جراخ ريغ نيلاحلا ىف هنكلو « اهيف تاعاطلا

2 2 

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىف ءاج اک ‹ قحلا نیدلا وه كلذ

 ركفلا نم « نورقلا لالخ نيدلل حصضاولا مهفلا اذه ىلع ةرثك شاوغ تشغ دقو

 تهوشف یرکفلا وزغلاو تافارحنالاو ىصاعملاو عدبلاو « فوصلا ركفلاو  ىئاجرإلا

 ."” . . ةيلمعلاو ةيدبعتلاو ةيداقتعالا نيدلا ميهاقم نم اريثك

 ةديقع هللا الإ هلإ ال » باتك نم « ةيدمحملا ةلاسرلا ىف هللا الإ هلإال تايضتقم › لصف تئش نإ عجار (۱)

 : 'ةايح جاهنمو ةعيرشو
 . « ححصت نأ یغبنی میهافم » باتک تئش نإ عجار (۳) . ناخيشلا هجر (۲)
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 بلطم ىلع تزكرف - ىركفلا وزغلا ناولآ نم نول ىهو - ٠ ةيناملعلا » تءاج مث
 ةلودلا نع نيدلا لصف وهو « لبق نم نيفرحنملا ةاصعلا نم دحآ هبلطي مل نيعم
 !! هللا ةعيرش ميكحت مدعب ةبلاطملاو « نيدلا نم ةسايسلا جارخإو

 . باتكلا اذه ىسيئرلا عوضوملا وه رمألا اذهو

I u la 
 چک ټک ټک

 ضرأ ف طق تبني مل یبرغ رکف هنأل « یرکفلا وزغلا ناولآ نم نول هنإ ءادتبا لوقن
 ةفاقثلا رثأت نم ءاج انإ ! نورقلا لالخ تافارحنا نم اهيف تبنام ةرثك ىلع « مالسإلا
 هراسحناو هفعض رصع ىف ىمالسإلا ماعلا ىلعو « هلك ماعلا ىلع ابروآ ةبلغو « ةيبرغلا
 . هلذاختو

 مامأ ةيركسحلا ةميزملا دعب نيملسللا تباصأ ىتلا ةيحورلا ةميزما نأ كشالو
 دوهعلا ىف نيملسللا بولق یف ةديقعلا تباصآا ىذلا ءاولا نم تآشن ىتلاو « برغلا

 لبقت نيمزهنملا سوفن ىف ترسي ىتلا ىه ةيحورلا ةميزها كلت نآ كشال < ةا
 . هللا نيد ىف بمي نأ نكميالو « هللا نيد ىف هل لصآال ىذلا بيرغلا ركفلا اذه
 نولبقيال < ‹ مهنیدب نیزتحم - - ضزالا ف مهنكمتو مهتوق مايآ ف - -نوملسملا ناك دقف االإو

 ع ةيصعلاف « ميتايح عقاو ف هميلاعتو هرمارأ ضع ارضع را ىس « هاوصأ ف ال
 . رحخا ءىش ساسألا نم رمألا راکنإو « ءىش رارقاإلا

 ةمدقم ىف اندعو اك «ةيعوضوم ةشقانم رمألا شقانن نأ لاح ی ىلع انه دیرنو
 قلعتت رومأ كلتف « مهفقاوم وأ نييناملعلا عفاود نع رظنلا فرصب < باتكلا
  یراکنآ شقانن انه نحنو < مهصاخشأب

 اک ڍڳ ډک

 نم ارثأو ةسينكلا نايغطل لعف در قباسلا لصفلا ىف انيأر امك ٤ ةيناملعلا » تناك
 . . هللا نيد هنأ ىلع ابروأ هتذخأ ىذلا سلوب نيد ف عقو ىذلا فيرحتلا راثآ

 یھ ابرو رظ ىف ةينالعلا تناك ىتلا « نيدلا كلذ تاس زربآ راصتخا ىف دعنلو
 : اهنم ديحولا جرخمل ا

 . اهترايعو ايندلا ةايحلا لمه ىورخآ نيد
 ت ا

 . « رصاعملا انعقاو » باتك نم فارحنالا راثآ » لصفو « فارحنالا طخ » لصف تش نإ ارقا (1)
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 . هللا ديجمت ىوعدب ناسنإللا رّقحب نيد

 . حورلا صيلخت ىوعدب دسجلا رفح نيد
 ملعلا براحي نيد

 . ركفي نأ لقعلا ىلع رجح نيد

 ومنلاو ةكرحلا براحيف - ضرالا ف هللا ةئيشم هنأ ىلع - قلطملا تابثلاب نمؤي نيد

 . ریخت نم (ھبحصیامو

 . ىركفلاو ىملعلاو ايسار ىلاملاو ىحورلا ةسينكلا نایخط هلک كلذ قوفو

 هاجت ا لک

 ی ابروآ تاجل ىتلا تاسلا كلت نم ةمس نع هيف تحبو : هللا نيد یف رظننل مث

 ( . اهنم صلخعتتل ةينالعلا

 ىلع دهاش ربح ىراتلا عقاولاف امترامعو ايندلا ةايحلا لم ىورخأ نيد هنإ امأف

 .هيلإ راشي نآ نم حضوأ < اهيف بوءد لمعو < صضرألل ةراع نم مت ایف . كلذ سکع

 . بوءدلا لمعلا كلذو ةراعلا كلت انسق سايقم ىأب

 مف تامدخلا رسیتو ىنابملا دييشتو قرطلا دمو ندملا ءانب وه ةراعلا سايقم ناك اذإف

 . . بناحلا اذه ف نوملسملا هب ماق ام عورآ

 اهيلع رهسلاو ةرادإلا نسحو تا|يظنتلاو « تاسسؤملا ») اهسايقم ناك اذإو

 :ىناجملا جالعلا مدقت ىتلا تايفشتسملاو < ىناجملا ميلعتلا مدقت ىتلا سرادملاف

 نيواودو ٠ ءاضقلا نيواودو < شيجلا نیواودو « ربلا لارعآ ىلع ةفوقوملا فاقوألاو

 نع انينخت تايظنتلاو تاسسؤملا نم اهريغو لالا تيبو « ةبسحلا نيواودو « ملاظملا

 . ثيدحلسا

 ضرألل ةيمالسإلا ةراحلا درفنت انهف « ةيقالحألاو ةيحورلا ميقلا اهسايقم ناك اذإو
 اهطاشن تطبر انإ ٠ ضرألل ةيداملا ةراعلاب ىفتكتال ةراضح تمدق ىتلا ىه اہناب

 دسحلا بلاطم تضرأو « دحاإو نأ ىف ةرحآلاو ايندلل تلمعف « ةيحسورلا ميقلاب ىداملا

 ‹سنجلاو ةغللاإو نوللا قراوف هيف تحا اًعمتج تنوکو « دحاو نآ ف حورلا بلاطمو

 اًعمتجم . . نيدلا ىف ةرحألا طابرب جا طبرت ىتلا ةدحاولا ةديقعلا ىلع عمتجاو

 . خيراتلا ىف اديرف

 یف درف هنابو هطاشنو هلمعب نازتعاو ‹ هتاذب ناسناللا ساسحإ اهسایقم ناك اذإو
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 ىف هثحبو ضرألا ىف ناسنإلا حايسناو « ةيرشبللو اهسفنل ايدؤت ةلاسر تاذ ةمأ

 عورآ كلذب ةيمالسإلا ةمألا تماق دقف . . اهفارطأ ىلإ ةيادملا رون هلو ءاهلهاجم

 ى عقاولا ماع ىف هل اهتسراغو ‹ نيدلا اذہب اہناےیإ نم اقثبنم هلک اھطاشن ناکو . . مایق
 _ . رعاشمو تانادجوو كولس لكش

 ةراضح ىفكتو . . حرحلالو كلذ نع ثدحف ىملعلا مدقتلا اهسايقم ناك اذإو
 مولع ىفكتو «اًدهاش ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا ىفكيو « ادهاش سلدنلا

 تدرفت « ةقوبسم ريغ ةيتاذ دوهج اهلكو . . هلوصأو هقفلا مولعو ثيدحلا مولعو نآرقلا

 ! خيراتلا نم اًبقح ىطخي ام ةدودعم نورق ىف اهيف تجتنأو « ةيمالسإلا ةمألا اہ

 + 2e 2# ا x۴ ا

 ىف ةماقتسا ىلع هدجمو هللا مظع نيد نم ايف . . هللا ديجمت ىوعدب ناسنإإلا ريقحت امأو

 تاروصتب هانراق اذإ « مالسإلا لعف اك ءادالا ینو روصتلا ىفو كولسلا ىفو رعاشللا
 فف - وه انآكو ‹ تاوزن وذ رشب وه ا|منأک یلاعتو هناحبس هللا روصت ىتلا ةفرحملا ةيدوهيلا

 : رشبلا نم زجعأ -نايحألا ضعب

 ناتطوسبم هادي لب « اولاق اب اونعلو ميديآ تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو

 اولاقام بتحكنس . ءاينغآ نحنو رقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق شا عمس دقل ٤

 .) « قيرحلا باذع اوقوذ لوقنو « قح ريغخب ءايبنألا مهلتقو

 درج نم سفنلا ززقتت امم « هللا ماقمب قلعتي ايف ةاروتلا تاهرت نع الضف كلذو

 ٍ . هروصت

 ىف هعم هتكرشأو « ادلو هلل تمعز ىتلا ةفرحملا ةينارصنلا تاروصتب كلذك هانراق اذإو

 !! نیمآ . . دحاو ةثالثلاو « ةثالث عرمجللا

 هلا مرک دقف « هلاعفأو هتافصو هئاساو هتاذل دیجمتلاو « هل قحا میظعتلا لک عمو

 !! ءاوسلا ىلع ةيرشبلا لايجأ لك اهلمحتت « ةيلزأ ةئيطحخ » اًئطاحخ هربتعي ملو « ناسنإلا

 . [ 1٤ ]ةدئالا ةروس (1)

 . [ ۱۸۱ 1 نارمع لا ةروس (۲)
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 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ف مهانلمهحو مدآ ینب انمرک دقلو # یلاعت لاق

 .) ههاايضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو

 : ةكئالملا هل دجسأو هحور نم هيف خفنو هسفنب هاوس نأب یلاعت همرک

 نم هيف تخفنو هتيوس اذإف ‹ نيط نم اًرشب قلاخ ىنإ ةكتالملل كبر لاق ذإ #

 )٩. # نیدجاس هل اوعقف یحور

 : ضرالا ىف ةفيلخ هلعج نآب همركو

 .) « ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو #
 : ةكئالملا ىلع ملعتلا اذهب هزيمو « اهلك ءامسألا هملع نأب همركو

 نإ ءالؤه ءاسأب ىنوئبنآ : لاقف ةكئالملا ىلع مهضرع مث اهلك ءامسألا مدا ملعو #
 . ميكحلا ميلعلا تن كنإ « انتملعام الإ انل ملعال كناحبس اولاق . نیقداص محک
 .() .  . مهتاسأب مهبنآ مدآاي : لاق

 : ملقلاب ملعتلا ىلع ةردقلا هاطعأ ناب همرکو

 .) « ملعي ملام ناسنإلا ملع « ملقلاب ملع ىذلا « مركألا كبرو ارقا ل
 هيمارم مهفو « ىحولا ربدت لقعلا اذه لكوو « ركفملا لقعلا هل بهو نآب همركو

 : نايسن ريغ هللا نم ةحر _ صن هيف لزني م ايف داهتجلالاو « ةايحلا عقاو ق هقيبطتو

 .(7 & نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو #
 : تابيطلا نم هقزرو « ةروص نسحأ ىف هقلخ نب همركو

 . 7 #4 . . تابيطلا نم مكقزرو « مكروص نسحأف مکروصو 3

 ' رايتخالا ةيرح هحنم لب « تاقولخملا نم هيغك ةدابعلا ىلع هرهقي ل نأب همركو

 نم باخ دقو « اهاكز نم حلفأ دق « اهاوقتو اهروجف اهمهأف « اهاوسامو سفنو #
 , ۸ هک اهاسد

 . [۷۱-۷۲] ص ةروس (۲) ]¥ * ] ءارسإلا ةروس (1)

 . [ ۳١-٣٣ ]ةرقبلا ةروس () . ۳١[ |ةرقبلا ةروس (۳)

 . [ ۷۸ ] لحنلا ةروس( ) . ٥۳[ ] قلعلا ةروس (۵)

 . [ ۷-١١ ] سمشلا ةروس (۸) . [ ٦٤ ] رفاغ ةروس (۷)
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 بحاص ىلع بات لب « لايجألا رم ىلع اهترارم عرجتي « ةيلزأ ةئيطحخ » هيلع لعجم لو
 : هنعافعو ىلصألا ةثيطخل ا

 .' 4 ميحرلا باوتلا وه هنإ « هيلع باتف تال هبر نم مدآ یقلتف
 : هربغ هلمحمال هتئیطخ رزو هدحو هیلعف دحأ ًاطخأ اذإف

 .") # یرخا رزو ةرزاو رزتالو #

 : ميركتلا لك هلف هتتیطحخ نم بات اذإو
 نمو « مهونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلإو #

 نم ةرفغم مهؤازج كئلوآ « نوملعي مهو اولعفام ىلع اورصي ملو <« هللا الإ بونذلا رفغي
 )".  % نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مہر

 2 وک ډک

 قرافلا ىلإ ةرباع ةراشإ قباسلا لصفلا ىف انرشأ دقف حورلا صيلختل دسحلا ريقحت امأ

 نأ ةراشإلا كلت ىلإ انه فيضنو . . ةينارصنلا ةينابهر نيبو مالسإلا نيب نأشلا اذه ىف

 ىدؤتو لمعتل اهقلخ هللا نأو « ةفيظن اهعاذ ىف انآ ىلع دسجلا عفاود ىلإ رظني مالسإلا
 . ةشحافلا وه رذقتسملا (نإو . تبكتل الو لتقتلال اهلجأ نم تقلحخ ىتلا اهتمهم

 دودحلا كلت لحاد یف امآ . عفاودلا كلت نم عفاد لكل هللا همسر ىذلا دحلا زواجت ىآ

 ةيمالسإلا ةيبرتلا هب موقت ىذلاإو . ةبوغرمو ةبولطم لب « طقف ةحابم تسيل ىهف
 ةيحص ةيلمع وهو « طبضلا وه انإ « تبكلا وه سيل ةنسلاو باتكلا نم ةدمتسلا
 ىذلا  ةقاطلا ضئاف مدختست مث « ددبتلا نم ةقاطلا ظفحتو « ةداراإلا ىوقت « ةيباجإو

 وهو « اهمظعأو لامعألا ىمسأ مالسإلا نازيم ىف وه لمع ىف- طبضلا ةيلمع دعب رفوتي
 . نيملسملاو مالسإلا نع ناودعلا درو « هللا ةملك ءالعإل داهجل ا

 ىوتسملا ىلإ ناسنإلا طبه نأ نود ‹ ىعيبطلا ىرطفلا هلا دسجلا ذخاي كلذبو

 ‹ ايلعلا ميقلل هسفن ناسنإللا دنجم هتاذ تقولا فو « ىسحلا عاتملا ةسرامن ىف ىناويحلا

 لفي انيح امتح لق وأ « ىسحلا عاتملا ىف ناسنإلا قرغي نيح تح یراوتت یتلا
  !دسجلا ةقبر نم حورلا صيلخت ىوعدب ةيرطفلا هعفاود ناسنإلا

 ډک ډک ډا

 . [ ٠١ ]ءارسإلا ةروس (۲) . [ ۳۷ ]ةرقبلا ةروس (1)
 . [ ۱۳١_۱۳٣ ] نارمع لآ ةروس (۳)



 . . ملعلا نم مالسإلا فقوم ىلإ كلذك ةرباع ةراشإ لصفلا اذه نم قبس ايف انرشأو

 ‹هيف قمعتلاو < ملعلا بلط ىلإ نيملسملا عفد ىذلا وه مالسإلا نأ انه فيضنو
 وأ ىرظنلا ءاوس ىملعلا ثحبلا حور نآو .. ةفلتخملا هتالاجج ىف داجلا ثحببلاو

 مالسإلا نم ةمألا اهتبستكا امنإ . اهمالسإ لبق ةمألا هذه ىف ةعيبط نكت مل < ىبيرجتلا

 ىلإ هيجوتلاب - ًأدبام لوأ - ىحولا أدب دقف . عقاولا ملاع ىف هتسرامو هب تنمآ |نیح
 :ةءارقلا

 «مركألا كبرو ارقا . قلع نم ناسنإلا قلخ . قلخ ىذلا كبر مساب ارقا #

 | .) # ملعي ملام ناسنإللا ملع « ملقلاب ملع ىذلا

 ضرالاو تاومسلا توكلم ىف ربدتلاو ركفتلا نيملسملا .نم بلطت تايآلا تلاوتو

 نأ هيلع نآو « هنم اعيج ضرالا قامو تاومسلا ىفام ناسنإلل رخس هللا نأ مهربختو

 نم بلطم ةوقلا نآو. عقاولا ملاع ىف ريخستلا كلذ قيقحتل ملعتلا ىف هدهج لذبي

 نع ةنتفلا عنم لجأ نمو <« اايكو اهتديقع ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةمألا هذه بلاطم

 روهظ ةينابرلا تاهيجوتلا هذه ترمثآ دقو . . ملعلا ريغب ىتآتتال ةوقلاو « نيملسلملا

 جهنملابو ء«اقح نيملسم اوناك نيح نيملسملا دي ىلع ىملعلا ثحببلا ف ىبيرجتلا حهنملا
 مدقتلا ر ا مو ىتلا تانبللا تعضوو « الئاه امدقت مولعلا تمدقت ىبيرجتلا
 . رضاحلا تقولا ف ىملعلا

 عم لماك قافو ىلع راس نيملسملا دنع ىملعلا مدقتلا نآ هلک كلذ نم مهآو

 اظ ىف رم ‹ نيترم ابروأ ىف عقو ىذلا دكنلا ماصفلا كلذ اهنيبو هنيب عقي ملو «ةديقعلا
 ناسنإلا ىقش نيترملا فو « ةفرحنملا ةيناملعلا لظ ىف ةرمو « فرحملا ىسنكلا نيدلا

 ‹سفنلا لخاد ی نيتيرطف نيتعزن نيب ؛ ملعلاو نيدلا نيب لعتفملا عارصلا كلذب

 ! داضتالو ة راعفلا لصأ فامهنيب مداصتال

 $ وک د

 ةسينكلا نيد ىف عقو اك نيدلا اذه لظ ىف طق عقي ملف لقعلا ىلع رجح ا امآ

 نإ: لق ل : رمألا لوأ نم ركفلا لامعإ ىلإ اعد ىذلا وه نيدلا ناك لب . فرحعملا

 . ٩ 4! ةنج نم مكبحاصبام . اوركفتت مث یدارفو ینثم هلل اوموقت نآ : ةدحاوب مكظعأ

 [ ١-٥ ] ىقلعلا ةروس )١(

 . ٤٦[ ]اس ةروس (۲)

۳ 



 : ركفتلاب نوموقي نيذلا حدتماو « نوركفتيال نيذلاب ددن لب

 .)  !؟ اطافقأ بولق ىلع مآ « نآرقلا نوربدتی الفآ #

 )٩. « انایمعو اص اهیلع اورخب ل مہر تایآب اورکذ اذإ نیذلاو
 «بابلألا لوأل تايآل راهنلإو ليللا فالتخاو ضرأالاو تاومسلا قلخ ىف نإ #

 : ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو « مونج ىلعو ادوعقو اًمايق هللا نوركذي نيذلا

 .(7 4 ! رانلا باذع انقف ! كناحبس ! الطاب اذه تقلحام انبر

 ىه اهنإ « طباضالو ددم فدهالب ركفتلا ىلإ ةوعد درم سانلل نآرقلا ةوعد نكت للو
 یوهلا نم درجتلأو لیلدلاب ثحلا ءانثآ ف ءادتهالاو 4 ةقيقحلا نع ثحيلل ةوعد

 ىف كلتو . . ناسنإلا هردصي مكح لك نع ةيلوئسملاب روعشلاو « مكحلا دسفي ىذلا
 ةضهنلا اهلع تماق ىتلا « ثحببلا ىب ىملعلا حجهنملا تاودأ ىه - ةرصتخ ةرابع

 سایت اهتضه ابرو تدب ىتلاو « ةيرشبلل نوملسملا اهم دق تلا ةلقاهإ ةيركفلا

 : اهيلع ءانبلاو اهنم

 )٤(. #4 نیقداص متنک نإ مکناھرب اوتاه لق #

 الإ متت نإو نظلا الإ نوعبتت نإ ؟ انل هوجرختف ملع نم مكدنع له لق ل

 ,() , وصرخ

 هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ . ملع هب كل سيلام فقتالو #
| E 

 )١(.. # . . سفنألا ىوهتامو نظلا الإ نوعبتي نإ #

 . & نهيف نمو ضزألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ حلا عبتا ولو #
 , (0 هک لالضلا الإ قحلا دعب اذايف

 نورعشيال < ثحبلا تالا لک یف مهرکف نوملسملا لمعأ تاهيجوتلا هذه لظ فو

 وزخلا ريثأتب مهنم ذش نم الإ - مهركف تايضتقمو مهنيد تايضتقم نيب ضقانتلاب

 . [ ۷۳ ] ناقرفلا ةروس (۲) . [ ۲٤ ]دمحم ةروس (1)

 .[ ٠٤ ] لمنلا ةروس )٤( . [ ۱۹۰-۱۹۱ ]نارمع لآ ةروس (۳)

 .[ ١ ]1 ءارسإلا ةروس (1) . [ ۱٤۸ ] ماحنألا ةروس (۵)

 . [ ۷1 ]« نونمۇملا » ةروس (۸) . [ ۲۳1 مجلا ةروس (۷)
 ]۲ ] سنوي ةروس (۹)
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  جاتنإلا مضخ ىف لاح ىآ ىلع ةلق مهو « ةيفوصلا تاحطش وأ ىنانويلا ىركفلا

 بقارت ٠ سوريلكإلا » نم ةئيه كانه نكي ملو - نوملسملا هجتنآ ىذلا لئاهلا ىركفلا

 ولوقي ىکل مهبساحت مهرئاض كانه تناك انإ ٠ شيتفتلا مكا ىلإ مهمدقتل مه امعأ
 نمابرق مهديزيف مولق المي مهنيد هلثمي ىذلا « قحلا » ناكو « هنع اوديحالو قحا
 : مهنع هللا لاق اک اوناکف « ملعلا نم اًدیدج اوفشتکا لک هللا

 )١(, # ءالعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ #

 راطإ ىف داهتجالا نف . . نفلا اذه ةذتاسآ مه نوملسملاف ‹ ريغتلاو تابثلا ةيضق امأ

 . ةعيرشلا دصاقم راطإ ف - هيف صنال |يف - داهتجلالاو «٠ صنلا

 ىتلا ةلئاهلا ةورثلا كلت ىلوألا نورقلا ذنم ىطعأ ىذلا « ىمالسإلا ةقفلا » وه اذه نإ

 هذه تيقبام اهنم دادمتسالل ةحلاص ةرحخذ لثمت ىتلاو « نيكلاسلل قيرطلا ردت لازتام

 دج ديدج لك ةهجاومل دعاوق نم - هقفلا لوصأ ملع ىف - تعضو اب ٠ ضرألا ىف ةمألا

 . . ساتلا ةايح

 هللا للص لوسرلا ةافوب ىحولا اهيف عطقنا ىتلا لوألا ةظحللا ذنم نوملسملا كردأ دقل

 صن اعاذب اهيف لزنتي مل ىتلا ةديدحجلا فورظلاةهجاومل داهتجالا نم دبال هنآ « ملسو هيلع
 هتاذ تقولا فو « نيرئاح همامآ اوفقي ملو « ديدحل اب اوقيضي ملف . ةنسلا وأ باتكلا ىف

 ( ةحلصللا ) وه هنآ - یوه ا درجمب - مه نوری اع اثحب < طباض ريخب مهءاوهآ اوعبتي ل

 ةنسو هللا باتك ىف لثمتملا هللا نيد نأ ءادتبا اونمآ مهأ كلذ . ريخلا ا ققحتي ىتلا

 ةرحلالاو ايندلا ىف « ةحلصملا » وهو . طسقلا وهو . قحلا وه ملسو هيلع ىلص هلوسر

 هصوصن ةفلاخ نآو « اهنم نوطبنتسي ةدعاقب وآ رشابم صنب امإ « ىدمهلا هدحو هيف نأو
 ىآ - هرظنب ناسنإلل ادب امهم ‹ ةحلصم اهنم ققحتت الو ررخب ىتآتال هدعاوق ةفلاخع وأ

 یف مکح هل نوکیال ءىش ضرألا یف ثدحال هنآو . . كلذ ريغ رمألا نأ - هاوه درجمب

 ( ۳7 . . هللا باتک

 اهيف دجت نأ نود ةدحاو ةربتو ىلع رست نأ نكميال ةايحلا نأ هتاذ تقولا ىف اونمآو

 ۰ . [ ۲۸ ] رطاف ةروس ( )

 ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك فو الإ ةلزان هللا نيد لهأ نم دحأب لزنت تسیلف » : هللا هحر یعفاشلا لوقي (۲)

 . ۲۰ ص رکاش دمهحآ خیشلا قیقحت یعفاشلل ةلاسرلا « اهيف ىدهلا

۳A 



 وأ ةنيعم ةطقن دنع ةايحلا اوفو نأ - رشب عيطتسيالو - نوعيطتسيال ممأو ۰ ثادحآ

 جرخي نأ هتاذ تقولا ىف ريغتلل ىخبنيال نكلو . . هنع جرختال نيعم بلاق ىف اهوطبضي

 ف لظتو ‹« ةايحلا ربغتت امنإ « لزنملا هيحو ىف مهل هللا همسر ىذلا طارصلا نع سانلا

 ىرخأ ةيحان نم لضتالو « ةيحان نم نسأتال ىكل « ىحولا تباوثب ةموكح اهريغت
 . طباصض الب تلفثثو

 حفادلا ىه تناکو < مہناهذآ ىف امامت ةحضاو ريغتملاو تباثلا ةيضق تناك اذكهو

 . ةايحلا تيقبام فقوتيال داهتجلالا نب نايإلا ىلإو « داهتجالا ىلإ ءاهقفلا عفد ىذلا

 ءاه هللا ظفحب ةظوفحملا « هللا دنع نم ةلزنملا هلوصأ ىف . قحل ا هللا نيد اذه ناك اذإ

 كلاسم اهلك ايندلل ءاضأو « نورق ةدع رمتسا ىذلا ىعقاولا قيبطتلا ىف وه اک
 اورقهقتيو ارسحنيف « ةرحألا ةرتفلا ىف هنع نوملسملا سعاقتي نأ لبق «قيرطلا

 ¢ ةايحلا نع هلزعو هڭىن لإ انوعدی نيدلا اذه ءىش یف . .اومعضي و اوفلختيو

 !؟ هنم انجرخیل هب هریغ لادبتساو

 حبنم ىلإ دوعن نآ فعضو فلختو رقهقتو راسحلا نم هيف نحن ام جالع نوكي نإ

 مدقتلاو ةاحلسا لبق نم انتحنم ىلا قالطنالا ةطقر لو « هنع انسعاقت ىذلا ةوقلا

 هيف حجنت نآ وجرنو مويلا ةيمالسإلا ةوحصلا هلواحت ام وهو . . راهدزالاو

 نوزكريو « هلك محادج ىف نويناملعلا هب كسمتي ىتلا ىه ةدحاو ةطقن كانه اقح
 دادبتسالا دوجو ىهو <« ةلودلا نع نيدلا لصف ىف مهاوعد ةهاجو اوعديل اهيلع

 نود ةعقاو ةققح نيملسلملا خیرات نم تارتف ىلع ىیسايسلا دادبتسالا دوجوو

 ءالولاو « ةيفاكلا ةعاجشلا انيدل نوكتو « انسفنآ عم ءاحرص نوكن نأ بجو . . كش

 هذهف . نيملسملل ىخيراتلا عقاولا ىف ةيبلسلا هذه دوجوب رقنل ىنابرلا قحلل ىفاكلا

 : لجو زع هلل ىدؤت ةنامأ

 ءيدلاول وأ مكسفنأ یلعولو هلل ءادهش طسقلاب نیماوق اونوک اونما نیذلا اہآای #

 ٠.674 . . نيبرقألاو

 .] ٠٠١٠١ ]ءاسنلا ةروس (1)

۳۹ 



 نيدلا اذه ءادعآ ىعدي اک هلک اًمالظ سیل نیملسملل ىسايسلا خيراتلا نإ ةقيقح

 اذه ف نإو .. هيلإ ةدوعلا ةلواع نع ةيمالسإلا ةوحصلا اولذخيلو ‹ هنم هله اورفتيل

 هتفرعام لک یلعاهعافتراو < اهتيلاثم ىلع عمجللا ةدشارلا ةفالخلا ةرتف دعب ايف حيراتلا

 قالخأو < ىسايسلا لدعلا نم ةرثك جفا - ثیدح او ميدقلا ف جذانلا نم ةيرشبلا

 . رارقتسالاو نمألاب عتمتلاو « ةنينآمطلاو ىضرلاب نيموكحملا روعشو « ةعيفرلا مكحلا

 ف ةزراب ةقيقحو « ةعقاو ةقيقح كلذ عم ىقبي ىسايسلا دادبتسالا دوجو نكلو

 . نيملسملل ىسايسلا خيراتلا

 ىلإ جاتحت تاطلاغم ةدع لمحت ةطقنلا هذه لوح نويناملعلا اهربثي ىتلا ةجضلا نكلو

 . اهوح راثي ىذلا فيثكلا شبخلا ةلازإو « اهيف ةقيقحل ا حيضوتل « نايب

 ! لطاب اہب دیرآ قح ةملک - هنع هللا یضر لع لاق اک اہ
 ٠ ىنيدلا » مكحلل ةيمتح ةجيتن ىسايسلا دادبتسالا نأ اهزربأو تاطلاغملا هذه وأو «
 ةيطارقويثلا ةموكحلا » خيرات ف ثدح ام هسقن وه نيملسملا خ خیرات ف ثدحام ناو «

 نيدلا ةسادق ىلإ اکیلا د دانتسا وهو« كانه هثدحأ ىذلا بلا تاذلو ‹ ابروآ یف

 نيضراعملا رابتعاو « ناطلس سانلا سوفن ىلع هل سدقم ءىش مساب دادبتسالا ةسرامو

 مب كتفلاو مهرهقو مهداهطضا غوسي امن هتاذ نيدلا ىلع نيجراحخ ماكحلا كغلوأل

 ماح نايغطلا نم مهيمحم نآ نود !

 . . تاطلاغم ةدع ىلع اهتاذ یه لمتشت یرکلا ةطأاخا هلهو

 ف سيل هنأال « هيف نوکی نآ نکمیالو « ةيطارقويث » ةموكح الصأ مالسإلا ف سيلف
 .! « نيدلا لاجر » ىمست ةئيه ءادتبا مالسإلا

 دنع نم اهب لزنتي مل ةعدتبم ةعدب تناك « ةسينكلا » نأ لوألا لصفلا ىف انب رم :اقو

 نكميال ىتلاو « مالسلا هيلع حيسملل ةبوسنملا ةلوقلا هذه الإ اه دنس الو « ناطلس هللا
 ءىرب قحا هللا نيدف مث نمو ! هللا دنع نم لسرم لوسر وهو « ةقيقحلا ىف هنع ردصت نآ

 . تاليولا اهتقاذأو ابرو ةايحس تدسفآ ىتلا ةعدبلا كلت نم

 اهتيلو - هللا لزنأ اب مكحت ةموكح نكت مل ابروأ اهتفرع امك « ةيطارقويثلا ةموكحلا » و
 ال مكت« « نيدلا لاجر » ةموكح - ابروا وخرؤم فرعی اک ۔ تناک ا(نإ ۔ ! تناک

 كلذ مساب بعشلاو ةرطابألا ىلع اناطلس ضرفتو ! نيدلا مساب نكلو « نيدلاب
 ىه تناك دقف ةيطارقويتلا ةموكحلا لظ ىف سانلا مكت تناك ىتلا ةعيرشلا امآ! نيدلا
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 ناک یتلاو هللا دنع نم مهيلع ةلزنملا ةعيرشلاب ةتىلا ةقالع اه نکي و ىنامورلا نوناقلا

 : ليجنإلا ىف اهيلع ةدراولا تاليدعتلا عم ةاروتلا ىف ةدراولا ىهو « امم اومزتلي نأ ضورفملا

 اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا ا مكحب رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنآ انإ ل

 سانلا اوشخت الف < ءادهش هيلع اوناكو هللا باتک نم اوظفحتسا اهب رابحالاو نوینابرلاو
 . نورفاكلا مه كئلوأف ثلا لزنآ اهب مكحي م نمو . الیلق انمث یتایای اورتشتالو نوشحاو

 نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفتلا نأ اهيف مهيلع انبتکو

 لزتآ اب مکح ا نمو ۽ هل ةرافک وهف هب قدصت نمف . صاصق حورحجلاو نسلاب نسلاو

 ةظعومو ىدهو :اروتلا نم هيدي نیب ال اقدصمو « رونو یده هيف لیجنإلا هانیتاو ةاروتلا

 مه كئلوأف هللا لزنآ اب مكحج مل نمو. هيف هللا لزنآ اب لیجنإلا لهآ مکحیلو ٤ نقتملل

 .')ه#نوقسافلا

 مكتئجو « مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحلو ةاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصمو #

 .) « نوعيطآو هللا اوقتاف مكبر نم ةيآب

 اهب ديقتي ةيقالخأ يق « ةيطارقويثلا ةموكحلا » مكح لاوط ةلزنملا ةعيرشلا تيقب امنإ
 . . نوباريالو نوشغيالو نولتقيالو نوقرسيالو نونزي الف مهسفنآ دنع نم اًعرو ءايقتألا

 ةدرارلا صوصنلا ىضتقمب اهيلع جرخ نم بقاعي ةقبطم ةعيرش تسيل اهنكلو «خلإ

 ! باقعلا ددحبو ةميرجلا ددحم ىذلا وه رصيق نوناق - ىنامورلا نوناقلا ناك (نإ « اهيف

 ةلزنملا ةعيرشلا ذيفنتب مهمازلإل نكي ملف ةرطابألا ىلع « نيدلا لاجر » ناطلس امأو
 . . مهيلع ةعيرشلا ماكحآ ءارجإإل « بعشلا » ىلع ماطلس ناك الو - ! ناك هتيلو

 لا لاب نوزنتكي اهقيرط نع ىتلا « ةيتاذلا متوطسل ءالؤهو ءالؤه عاضحخإل ناك اإ

 ىتلا بئارضلا نم مهسفنآ نوفعيو « بعشلا نمو ةرطابألا نم هنوبهني ىذلا تحسسلا

 انايغط نودادزي مث <« رجأ ريغب مهتمدخل سانلا نورخسيو « نورحنآلا اه مزتلي

 ! نيدلا مساب مهحاورأ نوقنخو < مهوقعو سانلا راكفأ ىلع نورجحعيف

 لطابلاب سانلا لاومأ نولکاب نابهرلاو رابحألا نم ارثك نإ اونمآ نيذلا اأاي #

 .E هللا لیبس نع نودصيو

 . [ ٤٤-٤۷ 1 ةدئاملا ةروس (۱)

 ۔ ١٤[ ] ةبوتلا ةروس (۳) . ٠١[ ] نارمع لآ ةروس (۲)

 ١



 !!؟ هللا ةعيرش قيبطتب مالسإلا ىف ماكحلا مازتلا نم اذه نيأف

 نإ . . « ةيطارقويت » ةموكح نكت مل هدعب نمو هنع هللا ىضر ركب یبآ ةموكح نإ

 صن هيف لزنام اهنم ءاوس « هتعیرش قبطتو « هللا لزنآ اب سانلا مکحت ةموکح تناك

 . صوصنلا راطإ ىف نودهتجملا هيف دهتجا ام و

 . ١“ !!؟ « نوباص برعلا دنع هلك » ىبعشلا لشملا لوقي اك هنإ مأ

 ةبرجتلا نازيم ىلع هتاقيبطتو مالسإلا عضو ةلواغ ىه لصألا نم ةطلخلا نإ
 امنأك « ةتحبلا ةيلحملا تالالدلا تاذ ةيبرغلا تاحلطصلا مادختساو «ةيبروأللا

 نود ‹ ناکم یآ فو ءیش یآ ىلع قیبطتلل حلصت « ةيملاع وأ « ةيناسنإ » تاحالطصا

 ىتلا ةبرجتلاو « فيزملا نيدلا لظ ىف تمت ىتلا ةبرجتلا نيب ةيرهوحلا قورفلا ىلإ رظن
 ةنيعم فورظ ىف رشبلا اهعنص ىتلا تاحالطصالا نيبو « قحلا نيدلا لظ ىف تمت

 ب نومزتلم مهو اهب نودهتجملا دهتجا وأ « ةايحلا مكحتل هللا اهزنآ ىتلا تاحلطصملاو
 . هللا لزتأ س ٣»

 يب ډک ډچ

 لظ ىف « ةيطارقويثلا ةموكحلا » اوماقآ نيذلا « نيدلا لاجر » نأ ةيناثلا ةطلاغملاو

 ىذلا صنلا كلذ نم ةفئازلا اهتسادق دمتست « ةسدقم ةقبط ١ اوناك ةفرحملا ةينارصتلا

 لحلا قح ىطعأ حيسملا نأ هيف اومعز ىذلاو « ءارب هنم وهو مالسلا هيلع حيسملل هوبسن
 سرطب هطبرام نآو « هدعب نم ةسينكلا ءابأل هرودب هاطعأ اذهو « سرطب هّيراوح طبرلاو
 . ءاسلا ىف طبريال ضرألا ىف هلحامو « ءاسلا ىف لحال ضرألا ىف - هدعب نم هۋافلخو -

 رفك وهو . . هتئيشمو هللا ردق نومكحجي رشبلاو « ءامسلا مكحت ضرألا نأ اومعز مهنإ ى
 نكي ملو ءةنيعم ةقبط اونوكي مل ماكحلا نم ةَفَلَح نمو هنع هللا یضر ركب وبآ [نیب . حاوب
 باقر ىلع اهب نوطلستي ةيتاذ ةسادق مح نكت ملو « مهسفنأ دنع نم عيرشتلا قح مه
 دابعلا نيب ءاطسو مهلعجتو « ةمصعلا مه معزت « ىنيدلا مكحلا » نم ةدمتسم ساتلا

 ةنحلا حيتافم مهديبو « مهبضغب طبترم هبضغو « مهاضرب طبترم هللا یضر ۰ مرو

 دعب هنع ثدحتنس رخأ روح ىلع - عقو نيح - ىسايسلا دادبتسالا عقو امنإ ! رانلاو

 راطإ ىف اهنيب عمجلا عنمت قورف نم اهنيبام ىلإ نطفيالو ىجراخل-ا اهرهظمب ءايشألا ذحاي نل لاقي ىبعش لثم (۱)
 مكح نیينالعلا دنع هلک : لوقن مهاواعدو نييناملعلا ىلع هانقبط اذإو . رهظملا ف تہماشت نإ و دحاو
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 مكاحلا هب لحي ( هللا رفغتسن ) برلا ةفيلخ نع ثوروم قحب هل ةقالعال « ةهينه

 دقو ! ءاشي نم اهنم مرحيو « ءاشي نم هللا ةحر ىف لخديو « ءاشيام مرحمو «ءاشيام
 نورهقيو انايحأ هنومواقي نيدبتسملا ماكحلا كئلوآ لّبَق نم ملظلا مهيلع عقي نيذلا ناك
 كئلوآ بساحيس هللا نآو «هرقيالو هنع هللا ىضريال ملظ هنآ مهسح ینو « انایحأ هيلع

 سروؤر ىلع مهنم مهقح ممه صلختسيو ةمايقلا موي مهملظ ىلع ةملظلا ماكحلا
 هللا نم مهيمحب نلف « ةحلصلا ( تارربم نم مهملظل اوعدا (هم مہنآو ‹ داهشألا

 كرابم سدقم ملظو « سانلاو هللا نم هيلع بوضخم ملظ نيب ةقشلا دعبأ امو . ماح

 ! نيدلا مساب هب ىضرلا سانلا نم بلطيو « هللا نم ىضرلا هل معزي

 و وڳ ډم

 ثدح ىذلا ديحولا دادبتسالا وه نكي مل نيدلا مساب دادبتسالا نأ ةثلاثلا ةطلاغملاو

 عقاو ىلع ةنميملا نع نيدلا ءاصقإ هجالع نوكي ىتح ىبروألا ريغو ىبروألا خيراتلا ى

 ( ( ( ! الا

 ةروثلا تءاج ىتح ابروأ ىف سانلاب اودبتسا نيذلا ءارمألاو كولملاو ةرطاإألا نإ
 نودي اونوكي مل مهداسجأ نع مهسوءر تصقأو « ممناطلس نع مهتصقأف ةيسنرفلا
 ىلع نيلماع « اه نيئوانم « نيدلل ةلثمملا ةسينكلا ىلع نيرئاث اوناك لب ! نيدلا ىز
 خيراتلا ىف ريهشلا عبارلا ىرنه ىناملالا روطاربمالاب رمألا لصوو . . اناطلس نم جورخلا

 عجارتلا ىلإ هب تهتنا « ةمومح ذحت ةكرح ىف « هبصنم نم « دنارب دله ) ابابلا علخ نأ
 ديلحلا ىف نيمدقلا فاح سرلا ىراع هبابب فوقولاو « ابابلا نم ةرفغملا بلطو راذتعالاو
 «ةريظحلا» ىلإ هداعأو «ابابلا ةسادق » هنع افع ىتح « اهيلايلب مايآ ةئالث طقاستملا

 ىف رطس لوأ هذه ةيراحتنالا هتيلمعب بتك دق ناك نإو ! نارفغلإو ىضرلا ةريظح
 ةطلسلا نع ةينمزلا ةطلسلا لصفب تهتنا ىتلا « ةسينكلا ناطلس ىلع درمتلا ةحفص
 ةرطابأالل ةينمزلا ةطلسلا جتنا ۽ <« اهدحو ةيحورلا ةطلسلا ىف ابابلا ذوفن رصحو ةيحورلا

 .) ! ءارمأالاو كولم او

 : | : مهسفنآ ىف اولاق مہأ < سدقملا ىملإلا قحلاب» اومكح نيذلا ةرطابألا ةصق اهنإ

 ل شار اناعا اودا اَسدقم ايهإ اقح مهسفنأل اومع ز دق تاوبابلا ناک

 ىلع اوعلط مث !! اهيلإ اودنتسا ىتلا ةهجلا تاذل هدنسنلو < الئام اقح انسفنأل معزنلف

 )١( ىطسولا روصعلا ف ىبروألا خيراتلا عجارم نم عجرم ىأ ىف ةفيرطلا هتصق عجار .
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 ماف مث ن نمو < سانلا اومكحجي نأ مهيلإ دهع ىذلا وه هللا نأ اهدافم ىوعدب سسانلا
 مهایند نوئش E ۳ اوعضخح ن سانلا لعو » سدقملا ىلا ىحلا ڭكلذب مہومکح

 1 ءاوسب ءاوس مترا نوئش یف تاوبایلل ںرعضخ اک

 لقتسيو نيدلا ئواني مكح وهو « نيدلا مساب اًدادبتساو «اينيد» كح اذه ربتعيفآ

 لهو ! ؟ ددحخ قاطن یف هرصحو هذوفن صیلقتل لئاسولا لكب یعسیو < هناطلسب هع

 نايخط لادبتسا | نوکی نأ كلذ یراصق f ؟ ةلودلا نع نيدلا لصفب ةلاحل ا هلی حلاعت

 . !؟ نايغطب

 . ) !؟اطافقأ بولق ىلع مآ #

 ثيدحلا نحن ان رات ىف رظننلو هحکاقوو ىبروألا حيراتلا كرتنلو

 نم اوبكتراو « ىسايسلا نايغطلا ناولآ عشب اوسرام نيذلا « ركسعلا » ءالؤه له

 اوناك ءالؤه له . . شوحولا ماع ىف ىتح هل ليثمال ام تالقتعملاو نوجسلا ىف عتاظفلا

 ءهلهأ ةدابإو نيدلا وع لإ نوفدم « نيينالع » اوناك م !؟ نيدلا مساب نومکحي

 وعو داحلإلا سيسأتل اساسآ ماق ىذلا ىعويشلا مكحلا ىلع مهتكرح ىف نوذملتتيو

 ,) ! ؟ ضرألا نم نيدلا

 ‹ ىساأيسلا نايغطلا اسس وه نيدلا نأ نويئالعلا معري ةحخراصلا جذاينلا هله دعبفآ

 ! ؟ ةينالعلا ةموكحلا ةماقإو « ةلودلا نع نيدلا لصفب الإ نايغطلا كلذل جالعال هنو

 خیرات ىف ىسایسلا دادبتسالا حقو دقل ؟ هلك لدجلا اذهلو انلام : نويناملعلا لوقيس

 . هثمواقم نع نيضراعملا ليذختو « ةيعرش ةغبص هئاطعإل نيدلا مدختساو « نيملسلملا

 نايغطلا نم - ركفلا رارحأ - سانلا حاتريل « ةسايسلا نع نيدلا ءاصقإ نم انل دبالف
 ! نيدلا مساب

) .[ Yل دمحم ةروس ٤ )١( 

 تناك دقف ! اکیرمأال ءادعأو ايسورل ءاقدصأ مہأب اورهاظت نإو اكيرمأل ءالمع ركسعلا ءالؤه مظعم ناك (۲)
 رظنا) رهاجلا ىلع كحضلل اهيلع قفغملا و ۔اکيرمأ ءادعب رهاظتلا ةبعل _اتاذ ةيعللا هذه

 _ كاذ وأ ركسعملا اذه اوزيحتءاوس مهلك اوناك مہنإ مث ١( دناليوك زلبام» هفلؤل« ممألا ةبعل » باتك

 ! مالسإلا برحل امهرخستو « دحساو نآ ف نیرکسعملا مکحت تناک یتلا ةيلاعلا ةينويهصلل ءالمع
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 ؟ جدلع ةقيرطامو ؟ : ٩ دوج ةلالدامو

 !؟ نيدلا بسب دادبتسالا عقو له : ءادتبا لأسنو

 اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نآ مكرمأي هللا نإ #: هناحبس هلزنم لاق ىذلا نيدلا

 . ٩ چ لدعلاب اومکحت نآ سانلا نیب متمکح اذإو

 هلل نیماوق اونوك اونم نيذلا ايآاي # : نيئناشلا ءادعألا عم ىتح لدعلاب رمأيو

 ‹ ىوقتلل برقأ وه اولدعا« اولدعت الآ ىلع موق نانش مكنمرجالو < طسقلاب ءادهش

 فالتخا عم ىتح لدعلاب رمآيو . “ « نولمعت اب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو
 انبر هللا . مكنيب لدعأل ترمأو « باتك نم هللا لزنآ اب تنم لقو . . .#: نيدلا

 : ىسدقلا ثيدحلا ىف هناحبس لوقيو . #  .. مكلاعأ مكلو انلامعأ انل . مکبرو

 ...CO اولاظتالف مکنیب امرح هتلعجو ىسفن ىلع ملظلا تمرح ینا یدابعای)»

 ! ؟ ملظلا ىف اببس نيدلا اذه نوكي نأ نمي

 مث . . هتاذ نيدلا نومهتيالو ىعقاولا قيبطتلا نومهتي مهرمأ ًادبم ىف نويناملعلا ناك

 لصفلا اذه ىف نحن اينإ . نأشلا اذه ىف اوعدي ىتلا مهاواعد صضعب مداقلا لصفلا ىف

 ! قيبطتلا ىلع موللا ءاقلإب نوفتكي ىذلا نييناملعلا نم !٠ نيلدتعملا » عم راوح ىف

 نم ةدشارلا ةفالحلا ةرتف داعبإ ىلع - نيفرطتمو نيلدتعم - اعيج نويناملعلا رصيو
 ذختتالو « اهب ذحؤي الف ‹ خيراتلا ىف رركت مل ةديرف ةرتف انآ ىوعدب ٠ شاقنلا ةرئاد

 .) . ىمالسإلا مكحلل اسايقم

 . [۸ ]ةدئاملا ةروس (۲) . [ ٥۸ ]ءاسنلا ةروس (1)

 . ملسم هجرخأ ٠١ [. ' )٤( ]ىروشلا ةروس (۳)

 نيدهشتسم « ىسايسلا دادبتسالاب هتاذ ةدشارلا ةفالخلا دهع اومهتي نأ نييئاملعلا ضعبب حجبتلا لصي )٥(

 نإ نولوقیف «ها هینلبرس اصیمق عزنآال »: مکحلا نع یحنتلا هنم اوہلط نیذلل هنع هللا یضر ناثع لوقب

 نایثعو ! ابروأ ىف ىسايسلا نايغطلا دنس ناك ىذلا سدقملا ىهلإلا قحاب مک ناک هنع هللا یضر نامثع

 نأو ةمالا نم رح رايتخاو اضر نع رمألا ىلوت نب هيلع ّنمدق هللا نأ الإ ةملكلا هذہب دصقي ل هنع هللا ىضر

 ىأر نولثميال ةليلق ةمذرش هتيحنتب نوبلاطملا « هيلع نوجتحملا اينإو . ىحنتي ىتح هنم اهتقث عزنت ل ةمألا
 نيرئاثلل هوكرتل هلزع نوري اوناك ولو . ةنتفلا ءانثأ هرادل ةباحصلا ةياهح ليلدب « ةقيقعلا تناك هذهو «ةمألا

 . هلزع ىلإ مهرظن یف یدژتال ءایشآ هيلع اوذخآ مه (نإو « هيلع
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 انكلو . خيراتلا ف - ةلماكلا اهتروصب - رركتت مل ةديرف ةرتف انآ ىلع مهرقن نحعنو

 ف اهلج نمال < اهتلالد لجأ نم اهب داهشتسالا نع فكن نل - ىرخأ ةهج نم -
 . اہتاذ

 یھف مث نمو . نيدلا اذه لماكلا قيبطتلا تدهش انآ ةرتفلا هذه ىركلا هيزملا نإ

 . عقاولا ماع ف ةقبطم ةقيقحلا هتروص

 ىف ةقلعم تايلاثم سيل نيدلا اذه نأ لوألا . لقألا ىلع ناتنثا ناتلالد رمألا اذهو

 ةيناثلاو . . لعفلاب اهقيبطت نكمأ دق مادام « عقاولا ملاع ىف قيبطتلل ةلباق ريغ ءاضفلا

 ى ىف اهوقبطي نآ نذإ رشبلا قوط ىفف - ةكئالمال - ارشب اوناك اهوقبط نيذلا مادام هنأ

 لعفلاب تدجو دقو . هيلع مهرمأ اوعجآو كلذ ىلع اومزع اذإ خيراتلا تارتف نم ةرتف

 انعنمي ءىش الف . خيراتلا رادم ىلع نيدلا اذه حيحصلا قيبطتلا نم ةليلق ريغ جذامن

 نوكيس لب « انلواح اذإ انل قتاعلا وه « نيدلا » نوكي نلو . كلذ ةلواخ نم مويلا

 زفاحلاو عفادلا وه - اًحيحص اًقيبطت قبط نيح ةقرشملا هروصو « ةلزنملا هلوصأب - نيدلا
 . نيعملاو

 ىلإ نييناملعلا فرطتم عم شاقنلا ئجرنسو ) نايغطلا ببس وه نذإ نيدلا نكي مل
 . قيبطتلا ءوس ببسلا ناك نإ ( مداقلا لصفلا

 دادبتسالل اًراتس دوهعلا ضعب ىف مدختسا نيدلا نأب  لدجلل يفوت  ملسنس نكلو
 ءافضإو ىسايسلا نايغطلا ةدناسمل نيدلا اومدختسا « ةطلسلا ءالع » نآأو . ىسايسلا

 . هرييغتب ةبلاطملا وأ هيلع جورخلا نع « ريهاجلا » ليذختو « هيلع ةسادقلا ةفص

 مالعأ ءالع مايق نم خيراتلا اهاعو ىتلا ةزرابلا جذاهنلا نم مغرلا ىلع اذ ملسنس
 لز ليبس ىف اوذوآ نإو - ماكحلا ملظل ىدصتلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالاب

 مہ نوذولي نم دض وا ماکحلا دض ماکحآ رادصإب ةاضق مايقو - اوبذعو اوتجىسو
 هلعفام حذاهنلا كلت عورأ نم لعلو . . سانلاب ملظلا عاقيإ ف مههاج نولغتسي نم

 نم قافنإلاو « قاوسألا ىف مهعيبب - ماكحلا - كيلامملا ديدهت نم مالسلا دبع نب زعلا
 ! مهاومأ نم هيلع قافنإلاو داهجلاب مه اوموقي مل نإ هللا ليبس ىف داهجلا ىلع مهعيب نمث

 ؟ ىسايسلا دادبتسالا هيف عقو ىذلا خيراتلا كلذ ثادحآ نم هصلختسن ىذلا مف
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 مهعدري نا یخبنی ناکو < ملظلا نع ماکحلا ءالؤه عدري ل « نيدلا » نأ لوألا ةقيقحلا
 « ةيطارقويثلا ةموكحل ا » عضو هبشي ینید عضو نع ًاشن ملظلا اذه نآب لوقلا ام .

 ءىش نيدلا رماوأل ماكحلا نايصعف . عقاولا نم هل دنسال لوق وهف ةينارصنلا خي ا
 مساب ةملاظلا تاعيرشتلا عضوو - نيدلا رماوأ نايصع نم الإ اساس بطلا أ ًاشديالو
 ىتلا ىهف ىصاعملا امأف . عيرشتلا قحب نكلو قيبطتلاب قلعتيال « رخآ رمآ نيدلا
 ةلاظلا تاعيرشتلا امأو « كشالو اهرزو نولمحعتي مهو « نيملسملا ماكح نم تعقو
 ةلماكلا ةنميها قح اهسفن تطعأ ىتلا ةيطارقويثلا ةموكحلا نم تعقو ىتلا ىهف
 ‹ مهتنسلأ دئاصحو ما مولعمر مهدئاقعو مهراكفأو مهحاورأو سانلا لاومأ
 ! مهرودص یف اهونكأو اب اوقطني مل یتلا مهسوفن تارطحخ

 ناكو « ةطلسلا ءاملع » نم اًدنس دجو ىسايسلا دادبتسالا كلذ نأ ةيناثلا ةقيقحلاو
 رماوأال ىرخأ ةيصعم كلتو . هودناسي نأ نم الدب هوموقيو ةهجو ىف اوفقي نأ مهبجاو
 : ميلألا باذعلاب لزنملا باتكلا ىف اماحصأ هللا رذنآ هلوسرو هللا

 نولكأي ام كعلوأ اليلق انمث هب نورتشيو باتكلا نم هللا لزنآام نومتكي نيذلا نإ $
 . )4 ہیلآ باذع مهو ‹ مهيكزيالو ةمايقلا موي هللا مهملكيالو « رانلا الإ ممنوطب ىف

 ف تطرف دق ةمألا نأ ىه ًاعيج قئاقحلا هذه مهأ انرظن ىف ىه ىتلا ةثلاثلا ةقيقحلاو
 « عقاولا ضر یف خسر یتح هتکرتو < همواقت و ىسايسلا دادبتسالل تناکتسا موی اھنید
 ! لوصألا نم لصأ هناك حبصأو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرالو « كلذب رمآ هللا ال
 مكاحلا ىلع حلسملا جورخلا مدع ىلع ددش ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نآ حيحص

 قفرفي ىثلا ةنتفلا ىف عوقولا ةفاخخ « قيبطتلا ىف روج هنكلو « هللا ةعيرشب مزتلي ىذلا

 وأ روجلا اذ ىضرلاب رمأي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنكلو . . مكاحخلا روج اهررض
 : هيلع توكسلا

 نوذحنأي « باحصأو نويراوح هتمأ نم هل ناك الإ لبق ةمأ یف هللا هثعب یبن نمام »
 ‹ نولعفیال ام نولوقي ‹ فولخ مهدعب نم فلخت انا مث « هرمأب نودتقیو هتنسب
 وهف هناسلب مهدهاج نمو . نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف . نورمڙي ال ام نولعفيو
 . " « لدرخ ةبح نايإلا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو « نمؤم

 )١( ةرقبلا ةروس )۱۷۴( , ٠ ) )۲ملسم هجرخآ .
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 دقف رکنا نمو « ٌیرب دقف هرک نمف . نورکنتو نوفرعتف < ءارمآ مكيلع لمعتسي هنإ »
 . “' « عباتو یضر نم نکلو « ملس

 هباقبف عطتسي مل ناف « هناسلبف عطتسي مل ناف < هديب هریخیلف ارکنم مکنم یآر نم »

 ." « نايإلا فعضأ كلذو

 :لاق ؟ هللا لوسراي نمل : اولاق « ةحيصنلا نيدلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . «٠ مهتماعو نيملسملا ةمقألو « هلوسرلو « هباتکلو « هلل»

 . . عرضوملا بل ىه ةريحخآ ةربع هلك كلذ نم صلختسنو

 اهلفكي ىتلا ةينابرلا تانامضلا ف تطرف دق بابسألا نم ببسل ةمألا هذه تناك اذإ

 باذحل هيف طيرفتلا اهضرعيو « ةنجلا هتعاطب لحخدت ىذلا « لانا هللا نيد اه

 تطرف دق تناك اذإ . . راوبو راسكناو لذ نم ايندلا ةايحلا ىف اهبيصي اع الضف اتلا

 وه ةسايسلا نع نيدلا لصف لهف « بابسألا نم ببسل ةينابرلا تاناضلا كلت ىف

 , ؟ عقاولا ماع ق اهسراقتو اهقوقح ىلع صرع اهلعجيس ىذلا

 . . رثكأ وآ نامزلا نم نرق لالخ ةمألا هيف تقرغ ىذلا ىناملعلا مكحلا ةبرجت هذهو

 ! ؟هتاناض تبهذ نیاف !؟ هيف تبکترا ةيداصتقالاو ةيعاتجللاو ةيسايسلا ملاظلا نم مك

 ' ريتاسدلاب » مكحلاو « هللا ةعيرشب مكحلا ةيحنت دعب اهقوقح ىلع ةمألا تصرح ىتمو

 ! ؟ برغلا نم ةبولجملا
 ةيبرتلا ىف لئاه صقن ثدح هنآ ةمألا هذه خيرات نم صلختست یتلا ةرعلا نإ

 لب « لزنملا هنيد ف اه هللا اهبتك ىتلا اهقوقح ىف اهطيرفت هيلع بترت « ةمألل ةيسايسلا

 ىلع ةيسايسلا ةيبرتلا نآو <« هللا الإ هلإال تايضتقم نم اهلعجو < اهيلع اًبجاو اهلج

 ةيركفلاو ةيحورلا ةيبرتلا بكاوت مل ةدشارلا ةفالخلا اهتماقآ ىتلا ةيمالسإلا لوصألا

 ىف ىتح ةيسايسلا ةيبرتلا نم رثكأ اهيلع نوبرملاو ءاهلعلا زكر ىتلا ةيداهجلاو ةيقلغلاو
 !راسحنالا تارتف نع الضف « راهدزالا تارتف

 ' نيدلا نم ةيسايسلا جارحخإو < ةلودلا نع نيدلا لصف وه كئذل جالعلا سیلو

 اهلمحت ىتلا تاناضلا ىلع صرحت نل « هتاناضو هللا نيد ف تطرف ىتلا ةمألاف

 ريغ دحأ نظي نأ ةطرفملا ةجاذسلا نمو < ةيرشبلا مكحلا مظن نم اهريغ وأ ةيطارقميدلا

 . ناخيشلا هجرخأ (۲) ۰. ہلسم هجرخا (۱)
 . ناخيشلا هجرخأ (۳)
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 لمعت اهنإ « ةيلا ةروصب هتانايض لمح - ىنابر وأ ىرشب - ماظن دجویال هنإف . كلذ

 ‹ عقاولا ملاع ىف اهتسرام ىلع نوبرتيو « اهب نونمؤي نيذلا رشبلا لالخ نم تاناضلا
 . هب نوشيعي ىذلا حلا مايك نم اءزج حبصت یتح « اھیف طیرفتلا مدع ىلعو

 وأ اًيرشب هقيبطت بولطملا ماظنلا ناك ءاوس « ةلاح لك ىف ةيبرتلا نم دبال ناك اذإف

 لالخ نم الإ ااناض ىطعتالو اهراهث ىتؤتال - مظنلا لك - مظنلا تناك اذإو ءاينابر
 قفاويال ماظن ىف ! اقح اهانلذب نإ - ةينضملا دوهجلا لذبن انلعجم ىذلا ف « ةيبرتلا كلت

 هيف بسکن اننآ الدج انضرف ول یتح « انترخآ هيف رسخنو « انبر یضریالو « انتدیقع

 . . ةرحلألاو ايندلا ريخ كلمن - قحلا ماظنلا ىلع ةيبرتلاب انمق ول - نحن نيب « انايند
 «هريغ ىلع ةيبرتلل بولطملا دهحلا تاذ وه قحلا ماظنلا ىلع ةيبرتلا ىف بولطملا دهجلاو
 ! ؟ قاذملا ريغ قاذملاو « ةرمثلا فالح ةرمثلا نيب

 ةيان ىف ةرساح ةراجت ىف «بعتنو بعتنو بعتن نأ . . لقاع اهيلع مدقيال ةقاحل اهنإ

 : فاطلا

 .'# نيدتهم اوناكامو مهتراجت تحبر |ف « ىد اب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ #
 : رثكلا حبر نأ دهجلا تاذب كلمن نحن اهنيب

 للاب نونمؤت ؟ ميلآ باذع نم مکیجنت ةراجت ىلع مكلدآ له اونمآ نيذلا اأای #

 . نوملعت متن نإ مکل ريخ مکلذ ‹« مکسفنآو مکلاومأب هللا لیبس یف نودهاجتو هلوسرو

 تانج ىف ةبيط نكاسمو رابنألا اهتحت نم ىرجت تانج مکلخدیو « مکبونذ مکل رفغی
 (.٠ # ميظعلا زوفلا كلذ . ندع

 )١( ]ةرقبلا ةروس ١١ [ .

 ) )۲ل فصلا ةروس ۲۰ ] .



 مالسإلاو ةطارقميدلا

 . نيتيساسآ نيتيضق لصفلا اذه ىف هللا لوحب شقاننس

 نئاك وهو - مالسإلاو ةيطارقميدلا نيب فالخ كانه ناك اذإ هنآ ىه لوألا ةيضقلا

 ( 1 ل ةيطارقميدلاب ذخأي ؟ ملسملا ىلع بجي ءىش ىأف - ثحببلا نم ىرت فوس اک لعفلاب

 هنم ضفرتو لبقت ام هنم لبقتل ةيطارقميدلا ىلع مالسإلا ضّرْعي له : ىرخأ ةرابعب
 ام اهنم ضفريو لبقي ام اهنم لبقيل مالسإلا ىلع ةيطارقميدلا ضرعت مآ ؟ ضفرت ام

 ( ( ؟ ضفري

 نوكيل - ىناملعلا جذومنلا ىآ - ىبوروألا حذومنلا حلصي له : ةيناثلا ةيضقلاو

 !؟ ليدبلا اف حلصي نكي مل اذإو ؟ ةيرشبلا ةايحلو « انتايحل اجيهنم

 : ةحضاو ىلوألا ةيضقلا لعل

 نم ةريخلا مم نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو #
 0 هرمآ

 نيذلا عم اهشقانن نحنف ةيناثلا مالسإلا ةبرغ ىف اهوح رودي لدجلا نأل نكلو
 ةدابعلاو ةديقعلا ىف ةدسافلا تاروصتلا شبغ شقاني نارقلا ناك |( « اهرم یف نولداج

 . لوألا ةيلهاجلا ىف عيرشتلاو

 لوسر دمح هللا الإ هلإ ال » ةداهش همفب قطني ىذلا ملسملل ةمزلم ةعيرشلا نوك نإ

 «ةلملا نم ًاجرخ هللا لزنآ ام ريغب عيرشتلا نوكو < ( ! اقافن اهقطني ناك ولو ) « هلل

 ! ذشي نأ دحسأ رج الو < « اهنع دحأ ذشي مل < اعيمج ةمألا ءاملع نم اهيلع عمجم ةيضق

 )١( ةروس الأحزاب۳٣1[ .
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 مزل كلذل « هللا لزنأ ام ريخب مكحلا ةيضق نع اهبناوج ضعب ىف ةفلتخ ةيضق ىهو
 ۰ . اهيلإ هيونتلا

 نوكي دقو « الوأتم نوكي دقف . . ةلملا نم اجراخ هللا لزنآ ام ريغب مکحي نم لک سیل
 ىتلا ةيضقلا ىف مكحمو ىشتري ىذلا ىضاقلاك |ثا ايصاع نوكي دقو « هداهتجا یف ائطخ

 . هللا لزنآ ام ریخب هيدي نیب

 نع ضارعإلا ناميإلا نم هجرخمو قفانملا قافن فشكي ىذلا كحملا هللا لعج دقل
 . هللا ةعيرش

 امو « كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث « انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقيو #
 نإو . نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤمل اب كئلوأ
 هللا فيحج نأ نوفاخي مأ ؟ اوباترا مآ ضرم مہولق یفآ . نینعذم هيلإ اوتآي قحلا مه نکی

 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك نإ . نوملاظلا مه كئلوآ لب ؟ هلوسرو مهيلع
 ١© « نوحلفملا مه كئلوأو « انعطأو انعمس اولوقي نآ مهنيب مكحيل

 نأ نوديري « كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ اهب اونمآ مهمآ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ #
 الالض مهلضي نآ ناطیشلا دیریو « هب اورفکی نآ اورمآ دقو توغاطلا ىلإ اومکاحتی
 یف اودچ ال مث ‹ مھنیب رجش ایف كومکحم یتح نونمؤی ال كبرو الف ل . . 4 اديعب
 ( . # [يلست اوملسيو تیضق ام اجرح مهسفنآ

 مآ كلذ قوف نومعزيو « هلوسرو هللاب نامیإلا نومعزي موق لوألا تايآلا ىفف
 فكالذك رئاعشلا نودي مآ ءاسنلا ةروس ىف یرخآ تایا یف دروو ) هلوسرو هلل نوعیطم

 اهنع نوضرعيف اهيلإ اومكاحتيل هللا ةعيرش ىلإ نوَعْذي مث ( “خارتو لسك ىلع ناك نإو
 « نينمؤملاب كعلوأ امو » : : اتاب ايفن ناميإلا مهنع هللا ىفنيف ‹ اهريغ ىلإ مكاحتلا نوبلطيو

 هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا لإ اوعد اذِإ مهنآ وهو <« رمالا اذه نم نينمؤملا فقوم هللا نیبپ مث

 . ذيفنتلا ىلإ نوعراسيو « انعطأو انعمس » نولوقي

 . [ ٠١ ]ءاسنلا ةروس 2 [ ٠١ ]ءانسنلا ةروس ( ۲ ) [ ١٥ا ٤١ ]رونلا ةروس ( ) ١

 الو سائلا نوءاري ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو « مهعداحخ وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ » ىلاعت لاق ( ) ٤
 . [ ٤١ : ءاسنلا ةروس ] « اليلق الإ هللا نورك ذي

0¥ 



 وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ اهب اونمآ مهن نومعزي موق ةيناثلا تايآلا فو
 ‹كلذ لبق ىحو نم لزنآ امو « ةنسلاو باتكلا ىف هللا ةعيرش ىلع لمتشملا ىحولا وهو

 لاق اک توغاطلاو ) هب اورفکی نأ اورمآ یذلا توغاطلا ىلإ اومکاحتی نأ نودیری مه مث
 امإ ‹ هنود نم دبعف هللا ىلع نایغط یذ لک ) : هربسفت یف هللا هحر یرطلا ریرج نبا

 ًاناطيش وأ « دوبعملا كلذ ناك ًاناسنإ « هل هدبع نمم ةعاطب امإو < هدبع نل هنمرهقب

 نوجراخ كلذب مهن یلاعتو هناحبس نيبو“ «ءیش نم ناک امًانقاک وأ ًانص وأ ًانثو وأ
 اهب ةنئمطم « مهسوفن اهب ةيضار هللا ةعيرش اومكحي ىتح نونمؤيال مآو ‹ ناييإلا نم
 . . ميقتسملا طارصلا ىهو « قحلا ىهو « ريخلا ىه اهن نيملاع « مهولق

 ال كبروالف » ىفنلا عم مسقلاب ةميركلا ةيآلا ةرابع ىف حضاولا ديدشتلا ظحاليو
 اغ اجرح مهسفنآ یف اودجج ال مث » « مث » ةظفل هنمضتت ىذلا ديكوتلاو « . . نونمؤي

 راهظإل كلذ لكو . . « |يلست اوملسيو » قلطملا لوعفم اب كلذ دعب ديكوتلاو « تيضق

 انآ نايبو . . هللا ةعيرش ريغ ىلإ مكاحتلا ممعدارإب ءالؤه اهبكتري ىتلا ةميرجلا ةعاشب
 . عينشلا مرحلا كلذ بكترم نع ًاتاتب ىفنم ناميإلا نأل « ةديقعلا لصأب لصتت ةيضق
 كرشلا روذج دحأ وه هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا نأ قباسلا لصفلا ىف انيب نأ قبس دقو

 نم ءىش هيجوتو « هللا حم ىرخأ ةحلا داقتعا حم همرج ف یواستي ۰« یرکلا ةثالثلا

 ( ( . هللا رخل ةدابعلا

 ال مهنإف ةبيرو مهسوفن ةليخد ىف هرك ىلع هللا ةعيرشل اوملستسا ءالؤه نأ ولو
 ۔ايندلا ف مهنكلو « هتنج هب مهلخديو هدابع نم هللا هبلطتي ىذلا « ناميإلا » نوققحم
 بارعألا تلاق ل : بارعألا نع هللا لاق اك مهرمأ نم رهاظلا بسحب نيملسم نوربتعي

 مهنكلو «  مكبولق ىف ناميإلا لحدي الو « انملسآ اولوق نكلو . اونمؤت مل لق « انمآ
 اهالك مالسإلاو ناميإلا مهنع ىفتنا دقف هللا ةعيرش ريغل مكاحتلا مهتدارإ اورهظأ دقو

 اوبوتي نآ اودارآ نإف . هللا لزنآ (ب مكحت ىتلا ةملسملا ةلودلا ىف ةدرلا دح مهيلع قبطيو

 ةيالا ىف ةدراولا طورشلا اوذفني نأ مهيلع بجو دقف « قحلا ناييإلا ىف اولخديو
 . عانتقاو ميلستو اضر نع هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا ىهو « اهريفاذحب

 ةطاسبلا هذهو حوضولا اذهب تناك دقو . . اهتطاسبو اهحوضو ىف ةيضقلا ىه كلت
 ملسملا نآ طق اوروصتي ملو « اهيف اولداجي مل « نيملسملا ةايح نم انرق رشع ةثالث لاوط

 .[ ١٤ ] تارجحلا ةروس ( ۲ )
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 قيبطقلا ف تافلاخملا تناك نإو « عيرشتلا ةيحان نم هللا لزنأ ام ريغب مك نأ نكمي
 امأ . بلقلا وأ ناسللا وأ ديلاب نوركنملا اهركنأو - ةصاخ مكحلا ةسايس ىف تثدح دق
 مكح نيح ةدحاو ةرم ىوس ىضاملا خيراتلا ىف ثدحي ملف هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا
 مکحیف < رشبلا عنص نم روتسدب یآ - حيحصلا مالسإلا ىلع اورقتسي نأ لبق - راتتلا

 « اهدحو هللا ةعيرشب اومكحيو « هنع اوعجري ىتح حيرصلا رفكلاب ءاملعلا مهيلع

 . رثک الو لیلق یف اهاوس نومکحجبال

 نمو « نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ # : ىلاعت هلوقل هريسفت یف هللا هجر ریثک نبا لوقی

 : & نونقوي موقل اکح هللا نم نسحآ

 لك نع ىهانلا ريخ لك ىلع لمتشملا هللا مكح نع جرخ نم ىلع ىلاعت ركن ١
 نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو ىتلا تاحالطصالاو ءارأالا نم هاوس ام ىلإ لدعو «رش

 ا کلا الا اا ب کک اک را یا

 دق ماکحآ نم عرمج باتک نع ةرابع وهو قسايلا ممل حصو و ا

 نم ريثك اهيفو « اهربغو ةيمالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ىتش عحئارش نم اهسبتقأ
 مکحلا ىلع هنوم دقي اعبتم اعرش هينب یف تراصف « هأوهو هرظن درجمب اه ذخآ ماكحتالا

 .( « رشک الو لیلق یف هاوس مکحب الف « هلوسرو هللا مکح ىلإ حجری یتح هلاتق

 ف نيملسملاب رم ام رطخأ نم « نيريطخ نيفارحناب ءاج رصاعملا عقاولا نكلو
 ضفرب نوحجبتي « نيينأملع » دوجوو « ةيحان نم مكحلا نع ةعيرشلا ةيحنت : مهتايح

 ! هللا ةعيرش ميكحت ىلإ ةدوعلاب نوبلاطي نيذلا نوئوانيو « هللا ةعيرش
 نح نيملسملا ةايح حاتجا ىذلا ىركفلا وزغلل ةرمت نوينالعلا ءالوه ءاح دقلو

 ررخب ةيواخ « ديلاقت » متايح ىف نيدلا حبصأو « مالسإلا ةقيقح نم مهسوفن تغرف
 اہاکم یف حضوو ¢ اهعقاوم نم اهالجأو « احا ستا ىركفلا وزغلا اهھحستک اف ید

 . ناطاس نم هب هللا لزنآ ام اید ًارکف

 ىوق مامآ نيملسملا تباصأ ىتلا ةر كسعلا ةميزهلا نإ '” باتك نم رثكأ ىف تلق

 راآ ١ لصفر « فارحنالا طخ د لصف « رصاملا اقا ٠ بانک لالا لیس لع تعش ن رظنا (۲)

 « فارحعنالا
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 نولبقتي مهتلعجو نيملسملا نايك ىف ترثآ ىتلا اهدحو نكت مل « حساكلا رفاظلا برغلا

 مهتعي رشو ةينيدلا مهميق ىف - معايح ىف ةرم لوأال _ نوككشتیو ¢ ىركفلا وزغلا

 . امتاروصتو اهميقو ابوروا راكفأ اهب نولدبتسيو « مهكولس طامنأو مايقالخأو « ةينابرلا

 ةريحألا دوهعلا ىف نوملسملا هيلإ لآ ىذلا ىدقعلا ءاوخلا وه كلذ نع لوألا لوعسملا نإ

 . . نورقلا لالخ تافارحناو ضارمآ نم مهتديقع باص ام ببسب

 ةميزهلا مهتباصأ ولو اونزجب الو اونهي الآ لزنملا هباتك ىف نيملسملا هللا مّلع دقل

 : نينمؤم اومادام . مهئادعأ مامأ ةيركسعلا

 0 نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو »

 مئازه نريبيلصلا مامأو راتتلا مامأ اومزهنا نيح اونزحي ملو اونهي ملف سردلا اوعو دقو
 هلك كلذ ءانثآ ف اوناكو « مهيلع ةركلا اودرو « مهتميزع اوعمجو « اوعمجت لب « ةقحاس

 ةوذح نال 4 مهکولس طانأو مهقالحخأ داسفو مهکرشو مهرمك نم لوزمشی و منورقتحم

 بولقلا ىف ةيح لازت ام تناك نایإلا

 نكت مل األ « لئاهلا ربثأتلا اذه ةيركسعلا ةميزها ترثأ دقف ةرحألا ةرملا ىف امأ

 روعشلا نم تاش ) ةيبرغلا ةراضحلا (J مام ةرحسور ةميزه اهتحص لہ اهدحو

 هيبس نکلو ةعقاو ةقيقح سالفإللا اذه ناک دقو . مهبناج نم یراضحلا سالفاإلاب

 ىذلا ىدقعلا ءاوخلا وه ناك امنإ < ةميزها ةلهو ىف نومزهنملا نظ (ك « نيدلا » نكي م

 . . ىبرحلاو ىسايسلاو ىملعلاو ىركفلاو ىراضحلا : يملا اهجاتن نم ةديقعلا درج

 ةداق مهنأ مهيف ضرتفي نيذلا « « نوفقثملا » ىعس نيملسملا ةايح ىف ةرم لوألو
 ءاهتعيرشو امنديقعو اهثارتو اهنيدب لصتي ام لك نع ةألا داعبإ ةلواع ىلإ «ةمألا

 بوجو ىف ال لداجي نم مهيف ماقو ! ىقرلاو مدقتلاو ةوقلاو ةايحلا ىلإ مهمو ىف اوقلطنيل

 ‹ حيرشتلاو ةيمكاحلاب درفتلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نح ىف لب «ةعيرشلا قيبطتب مازتلالا

 هيف اهكراشيال . . تاطلسلا ردصم « ةمألل » صلاخ قح  مهمعز یف -۔ وہ یذلا

 . هللا رفغتسن ! هللا ىتح . . دحأ

 ف نویناملعلا اهرشي یتلا یواعدلا ضعب تشقان « ةعيرشلا قيبطت لوح ١» باتك یف

 له » ) ؟ هللا نيد ىف ةعيرشلا نع ةديقعلا لصفنت له » : نيوانعلا هذه لمحت لوصف

 . [۱۳۹ ] نارمع لآ ةروس ( ۱ )
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 مدعو روطتلا ةهبش » « لاوحأالا بسحب ةعيرشلا ماكحأ ىف فرصتي نأ رمألا ىلول

 تايضتقم عم ةعيرشلا ماكحآ ضراعت ةهبش » « ةدجتسملا لاوحألل ةعيرشلا ةيحالص

 ناكمإ مدع ةهبش » « ةعيرشلا نود ةراضحلا ريياعمب ذحألا بوجوو ةثيدحلا ةراضحل ا

 قيبطت ناكمإ مدع ةهبش » « ةملسملا ريغ تايلقألا دوجو ببسب ةعيرشلا قيبطت

 . « ىمالسإلا ماعلا ىلع اهطغضو ىمظعلا لودلا ببسب ةعيرشلا

 ضعب نوينالعلا راثآ نييمالسإلاو نييناملعلا نيب تميقأ ىتلا ةريحألا تاودنلا فو
 اهنع ًافخس لقت ال « ةعيرشلا قيبطت لوح » باتك ىف اهركذ دري مل ىتلا ىواعدلا

 قحتست انأل ال ‹ لصفلا اذه ىف اهزربال ضرعتن « « ةيملعلا و ةيعوضوملا نع ادعبو

 ناك اذإو . . اهيف ةطلاغملا بناج نايبو « اهتيعوضوم مدع نايبل نكلو « اهتاذ ىف درلا

 مهو ريقف هللا نأو « ةلولغم هللا دي نأب دوهيلا ىوعد ىلع درلا هيف درو دق ميركلا نآرقلا

 سأب الف ‹ ةيهولألا ماقم ىلع حقوتو فخسو لهج نم ىوعدلا ىف ام لك ىلع « ءاينغأ
 ١ ! ىملعلا ثحبلل » ةمزاللا ةيدجلا نع نييناملعلا ىواعد دعب ىدم نيبن نآ انيلع

 . باوصلا نعاهدعب ىدمو

 قبطي ىذلاف ! « ةعيرشلا قيبطت » ىمسي عقاولا ىف ءىشال هنأ ىواعدلا كلت نم

 نمو ‹ ةعيرشلا ىف دراولا صنلل رشبلا مهف وه اهنإ « ةينابرلا ةعيرشلا وه سيل لعفلاب

 ةدمتسم ةسادق هسفنل معزي - هتيرشب مغر - هنكلو ! ةقيقحلا ف ىرشب عيرشت وهف مث

 ! نيدلا ىلع جراخ هنآب همهتيف هضراعي نم ةسادقلا هذب ددو ! ىنابرلا ىحسولا نم

 ىلإ هيف نيدنتسم ريغ مهسفنأب رشبلا هعنصي ىذلا « صلاخلا ىرشبلا عيرشتلا انيب
 لدعیو <« ةيرحب شقاني مث نمو . هيضراعم دنع الو هيعضإو دنع هل ةسادق ال « نيدلا

 قيبطت مدع ىلوألاف كلذ ىلعو ! فوح الو جرحت ريخب ةرورضلا تضتقا اذإ ىغلي وأ

 فف فوخ نود « نولدبيو نولدعيو « مه ولحج اك نوعرشي رشبلا كرتو « ةعيرشلا

 ! نيدلا نم قورملاب مه ماعا الو « مهرودص

 !! نيدلا نم اوقرمي مل كلذ نوعنصي نيح مهنأكو

 بعللا اذه نم دشأ - ةيملعلاو ةيعوضولا ىوعدب - سانلا لوقعب بعل ی

 ؟ بعللا اذه نم فخسأو

 لزنتي مل ميف ةصاخو « ةقيقح تاداهتجللا فالتخاو . . ةقيقح ماهفألا فالتخا نإ
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 نيب قرف ال هنإ - تاداهتجالا تفلتحخاو ماهفألا تفلتحخا اهم - لوقي نم نكلو

 سانلا ءاوهأ الإ طباض لك نم تلفنملا داهتجالاو ةيعرشلا طباوضلاب طبضنملا داهتجالا

 نم نيعم قيرف ةحلصم ىهو « نويعلا ىف دامرلل اًرذو ءاير « ةحلصملا » امومسي ىتلا
 ! ؟صاخل ا مهباسحل « نييمألا » اورمحتسي نأ نوديريو « اداسف ضرألا ىف نوثيعي رشبلا

 ًرذو ًءاير ةحلصملاب فلغتملاو « سانلا ءاوهأ الإ طباض لك نم تلفنملا داهتجالا نإ

 داحلإلا حابآو« ةذاشلا ةشحافلا حابأو « انزلا حابأو « ابرلا حابأ دق «نويعلا ىف دامرلل

 د سمخل حابآو « قالطإلا ىلع ةينيدلا تاروصتلا راكنإو هللا دوجو راكنإ ىنعمب
 عبصإ عفرب « بناج لك نم قحلا اب طيحي نيح قحلل ناعذإلا ضفرت نأ امنايعأب
 حابآو ‹ نيبلا ملظلل نونعذيو عيمحلا عضخيف ‹ نمألا سلجم ىف امودنم دي نم ةدحاو
 معزت ضرألا ىف ةعقب ىأ ىف امتاوق لزنت نآ - ديدحلا ىم اعلا ماظنلا مساب - اهنيعب ةلودل

 ىقلتتو مهرايدو مهضرأ برختو اهلهآ لتقتف « !! ئدابملاو ميقلا » فلاخي ام اهيف نأ
 ايعرم اعرش هلك كلذ لعجو . . حابأو . . حابأو . . حابأو . . كلذ ىلع ىملاعلا ركشلا

 ! ! اهشويجو اهناطلسب نأشلا تاذ لودلا وأ ةلودلا هيمحت

 !؟ ةيعرشلا طباوضلاب طبضنملا داهتجالا ىف كلذ ثدحم نأ نكمي له

 ( !؟٠) ابرلا اولحب نأ نكمي لهف . . اوفلتخا ام ءاهقفلا فلتخي

 !؟ انزلا اول نأ نكمي لهف . . اوفلتخا ام ءاهقفلا فلتخم

 !؟ ةذاشلا ةشحافلا اولحب نأ نكمي لهف . . اوفلتخا ام ءاهقفلا فلتخم

 !؟ رمخلا اول نأ نكمي لهف . . اوفلتحا ام ءاهقفلا فلتخ

 ىلع ءاسنلاو لاجرلا ىرعت اولم نأ نكمي لهف . . اوفلتخا ام ءاهقفلا فلتخ

 ! ؟ راحبلا ءىطاوش
 - ناك أل وأ - مالعإلا لئاسول اولجب نأ نكمي لهف . . اوفلتخا ام ءاهقفلا فلتخي

 ؟هّللا رماوآ ةيصعم ىلع ضرحم وأ «ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم ركني وأ « نيدلا مجاهي نأ
 « ةعيرشلا قيبطتب مزتلملا ملسملا عمتجملا ىف ىتح ثدحت نأ نكمي ةريثك ىصاعم نإ

 اهربتعيو ىصاعملا هذه لحي ىذلا عيرشتلا نع ثدحتن اهنإ . . ثدحتن اذه نع انسلو

 عيقوتو « عرشلل ةفلاخ ةيصعملا عوقو نيب ريبك قرفو . . هیبکترم ىلع حانج ال احابم ارم

 اهردصت ىتلا تادنسلاك تالماعلا ضعب نوك ىف عقاولا رمألا لقثب نيرثأتلا « نييرصعلا » لدج رثكي ) ١(

 ثيح نم ابرلا ليلحت ىلع ؤرجب ال ءالؤه نم ادحأ نكلو « هيف ةلخاد ريغ مأ مرحملا ابرلا ىف ةلخاد ةلودلا

 . ًادبملا
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 لوألا ىف < نوناقلا صنب ةحابم نوكت نآ نيبو عقت نيح اهيلع صوصنملا ةيوقعلا

 نوکت ال اهنکلو  نيحاو نيحا نب ةئيطخلا هيف عقت « ىناسنإ » عمتج موقي نأ نكمي

 عانتمالاو لصألا ىه هيف ةئيطخلا < ىناويح » عمتحج موقي ةيناثلا فو < لصألا ىه

 ! ذوذشلا وه اهنع

 نم ناهذألا ضعب ىلإ ردابتي دق اك اهدحو انزلا ةميرج ةئيطغللاب دصقن انسلو
 ف لاملا ديازت ىلإ - تحخاش یناملآلا ریبخلا لاق اک ۔ یدؤت «‹ ةئیطح ابرلاف . . انمالک

 ماودلا ىلع اهدادعت ديزي ةقبط ىف رقفلا ديازتو < ماودلا ىلع اهدادعت لقي ةقبط

 لاومأ ىلكأ نم رفن ةعضب هطلسي فيخغ لئاه طخض تحت رشبلا نم لئاه عمج ّقَحْسْيو

 شوحرولا هسراق ىذلا ىسايسلا ملظلاو . . « نيحداكلا » عومج ىلع اا ساتلا

 ةريغصلا لودلا لالذإ ىلإ ىدؤت ةئيطخ ىمظعلا لودلا اهسفن یمست یتلا یرہکلا

 . شوحولا كلت دنع ناطلسلا ةوهشل ءاضرإ اهتمارك قححسو اهتاريخ بنو اهراقفإو

 ىف » هقلخ نيح اهيلع هللا هقلخ ىتلا هتيفافش نم ناسنإللاب طبع ةئيطح داحلإلا ةحابإو

 حبصي و « نيلفاس لفسآ  طبهيف «ساوحلا هکردت ام طيح یف هرصحتو «« ميوقت نسحأ

 نولفاغلا . . ) نولفاغلا مه كئلوأ < لضأ مه لب ماعنأالاك كئلوأ 3 هللا هفصو اک

 نيب ةوادعلا داجمإو . ةرصبلا ىمعو ةلاهحلاو مهولا ىف نورداسلا « ةلفغلا ىناعم لكب

 نیح یتح ادبآ ةيرشبلا .سفنلا رداغت مل ةيرطف ة ةعزن نيدلاف . . ةئيطخ ملعلاو نيدلا

 ةبعويشلا تطقشس نآ درجميف « سسجتلاو رانلاو ديدحلاب اهلتق ىلع ةيعويشلا تلمع

 ملعتلا ىف ةبغرلاو « هبلق ناطيشلا لكأ نم الإ < مهسئانكو مهدجاسم ىلإ سانلا داع

 نم مکاشنآ وه # : :هفلك اك ضرألا ةراعب موقيل ناسنإإلا ىف هللا اهقلح ةيرطف ةعزن

 لصألا ىف نيتنواعتم نيتيرطف نيتعزن نيب عارصلا ةماقإو ”٠  اهيف مكرمعتسإاو ضرألا

 ! ناطيشلا باسحل هتنينأمط هبلستو هقزمت « ناسنإلا ١ قح ىف ةئيطحن « نيتضراعتم ريغ

 لك نم تلفنت نيح ةحابم اهلعجت وأ ةيلهاجلا اه عرشت تارشعو اياظحلا نم تارشعو

 ! ءاوهالا الإ طباض

 ماهفألا تفلتحخا اهم ةعيرشلا طباوضب طبضنملا داهتجالا ىف ثدحب كلذكرأ
 !؟ ءاهقفلا تاداهتجا تفلتحار

 . .!لوقي ام ةقيقح قدصي هنأ وغللا اذه لثم وغلي نميف ارثك كشأ - هللاو- ىننإ

 ! لوقعلاب بعللا ىلإ ادصق دصق دق نوكي نآ الإ

 . [ ٦1 ]دوه ةروس ( ۲ ) . [ ۱۷۹1 فارعالا ةروس ( ) ١
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 ةرثك ارومآ هللا كرت دقف .. نيدلا اذه ايازم نم وه ءاهقفلا فالتخا نإ

 - هللا ملعیو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انربخآ اک نایسن ریغ هنم ةحر «داهتجالل

 فلتخت ماداهتجاو « فلتخت رشبلا ماهفأ نأ - صن هيف لزنتي مل ايف داهتجالا حاب دقو

 ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأکف . ٠ « ؟ ريبخلا فقيطللا وهو قلخ نم ملعي الآ »

 ‹ مهنع حرحلل ًاعفرو سانلا ىلع ةعسوت ‹ ةلزنملا هتعيرش قيبطت ىف فالتحالا اذ ذأ

 زيزع هللا نإ مكتنعأل هللا ءاش ولو ل : زیزعلا هباتک یف هناحبس لاق اک مھتنعال ءاش ولو

 الالح مرحت الو ًامارح لحت الأب ارخآو الوأ ةطبضنملا ةعسوتلا هذه ذختتفأ . .4 ميكح
 نيناوقلا ليضفتل لب « ةيعضولا ¿ن نيناوقلا مكحو ةعيرشلا مكح نيب ةيوستلل ةعيرذ

 : !؟ داسفلا ناولأ نم نيناوقلا كلت هلمحم ام لك عم « ةعيرشلا مكح ىلع ةيعضولا

e sk se 

 ةعيرذ مهضعب اهذختي - متاداهتجا ىف ءاهقفلا فالتخا ةطقن _ اتاذ ةطقنلا هذه

 ةهالب وأ ةيقيقح ةهالب ىف « نوحياصتيف « ىرخآ ةيواز نم هلك ةعيرشلا مكح ءاغلإل
 كاذ مآ هيقفلا اذه لوقب !؟ ذخأت لاوقألا ىأب ! ةعيرشلا قبطن فيك انل اولوق : ةلعتفم

 اوددح !؟ رحلألا ىآر فلاخب ةلأسملا ىف ىآر هل مهنم دحاو لکو ‹ هيقفلا كلذ مآ هيقفلا

 !! اهقيبطت نوديرت ىتلا ةعي رشلا وه لاوقألا ىآ انل

 :ةعيرشلا يكتب نيلاعلا نييمالسإلا نوكبري هلبألا حياصتلا اذ مهنأ نوبسحيو
 ! عازفإ ىآ نیینالعلا عرفت ىتلا ةحلملاةبلاطملا كلت نع مهنولذخيو

 رشع ةعبرأو ت ردع سماء مالال هذه ف ةف تبن دق ءاهقفلا الا اكو

 .! نامزلا نم

 دحاو داهتجاو ةدحاو ةسردمو دحإو لوق رحالا بناحلا نم ةيعضولا نيناوقلا ا

 ! هفلخ نم الو هيدي نیب نم فالتحلالا هيتاي ال

 فالتخاو بهاذملا فالتحخا عم انرق رشع ةئالث لالخ ةعيرشلا قبطت تناك فيك

 !؟ تاداهتحالا

 ةفلتخملا ربتاسدلاو ةفلتخىملا الا نيب نم ةيعضولا مهنيناوق مه نوراتخب فيكو

 ! ؟ ةفلتخملا تايرظنلاو

 ! ؟ « ةيعوضوم ١ هذهأ ؟ « ىملع » شاقن اذهآ

 )۳( « نومصخ موق مه لب <« « الدج الإ كل هوب رض ام »

 .[ ٥۸ ] فرحخؤلا ةروس ( ۳ ) .[ ۲۲١ 1ةرقبلا ةروس ( ۲ ) .[ ١٤ ] كلا ةروس ( 1 )
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 اهرصع ءاهقف ىري- تاداهتجالا هذه نم ًانيعم ًاداهتجا ةملسملا ةلودلا دمتعت اينإ

 ةيرادإلا ابعاميظنتو اهحقاول ىف مزلملا عرشلا وه هلعجتف - ةحلصملل اقيقحت رثكألا هنأ

 ىضاقلل كرتي امك « مزلملا داهتجالا كلذ دودح ىف كرحتلا ةيرح ةاضقلل كلرتتو «اهمكاحو

 ىوعدلا طقسي وأ ةبوقعلا ىصقأ وأ ةبوقعلا ىندأب مکحب نأ ىعضولا نوناقلا لظ یف

 . . ةلدألا ةيافك مدعل

 !؟ ةلكشملا نيأ

 ىضوفلا نآ سانلا ماهيإو «ةعيرشلا کھ قيرط ىف ليقارعلا عضو ىف ةبغرلا ىه امنإ

 لتجيو «قوقحلا عيضتو «لبانلاب لباحلا طلتخيو «ةعيرشلا مكحت موي ااتطأ برضتس
 !! ماظنلا

 عويشو نمألا بارطضاو ةيقالحألاو ةيعاهتجللا ىضوفلا روض نم ءالؤه ىحتسي الأ
 مكاحتلا نؤديري ىتلا ةيعضولا نيناوقلا لظ ىف مهتيمدآ نم سانلا تالفناو ةميرجلا

 ! ؟ هلا عرش نم الدب اهيلإ

# FF 

 . ةعيرشلا ميكحتب نيبلاطملا ليذخت ةلواحمل نويناملعلا اهب حياصتي ىرخآ ةحيص

 . ةعيرشلا ميكحعتب حياصتلا درجنال «ذيفنتلل ةلباق ةيلمع جمارب ديرن!مكجمارب انور

 مخضتلاو ىداصتقالا فلختلا لكاشم اهقيبطت نوديرت ىتلا ةعيرشلا لمت فيك انورأ
 خلإ . . خلإ ةلطعتملا ىديألاو ةيواخلا تادعملاو ةمكارتملا نويدلاو ىناكسلا

 ميكحتب نيبلاطلا تاوصأ تلع الك نوينالعلا اهددري ىتلا ةحيصلا هذهو

 نييمالسإلا نايكب فصعتس ىتلا ةرمدملا ةلبنقلا اأ ااحصأ بسحب «ةعيرشلا

 . مهوح فافتلالاو مهدييأت نع سانلا فرصتو ‹ مهفقوم فعضو مهزجع فشکتو

 ؛رصاعملا انعقاو ىف « ىمالسإلا سحلا » ىندت ىدم نع فشكت ةقيقحلا ىف ىه اهنیب

 . ةيسيئرلا اناياضقل الوات ةقيرط ىف هرب راتو < انتايح ىف ىرکفلا وزغلا لغلغت ىدمو

 ! ةديقعلا ایاضق یتح

 وأ «ةعامج» كانه نأ اناياضق اهب لوانتن انرص ىتلا ةيبرغلا رظنلا ةهجو نم ةيضقلا نإ

 بزحلا اذه مدقيلف نذإو . مكحلل اساس هلعجي نأ دیری ًانیعم ًاراعش عفر « ابزح (

 بسحب < هنع اهوبجحي وأ ميتاوصأ هوطعيو « هيلع وأ هل سانلا مكحيل « هجانرب

 ! هر مهعانتقا مدع وا جماتربلاب ع
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 . امامت ةفلتخمف ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم ةيضقلا امأ

 ىه نوكت ىتح ةنيعم ةعامج وأ ًانيعم ادرف صخب ال رمأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت نإ
 ملسم لك . . ملسم لك رمأ هنإ . . ! هذيفنتل حمانربلا عضوب ةَبلاطملا « هرمأب ةصتخللا
 ميكحتب هبر مامأ بلاطم « هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نآ ةداهش همفب قطني

 جرخي وهف ةمئاق نكت مل نإو . تمعنو اهبف لعفلاب ةمكحم تناك نإف . ةينابرلا ةعيرشلا
 ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك صن امك « حباتو رمألا اذهب ىضر نإ الص مالسإلا ةرثاد نم

 مدعب بلاطي وأ «ةعيرشلا ميكحت ضفرب حجبتي نآ نع الضف . . ملسو هيلع هللا
 ! اهمیکحت

 تاعاجل ا اهيف شقانتت دقو « رظنلا تاهجو اهيف فلتخت دقف ةيقيبطتلا جماربلا امأ
 . بوصأ رظنلا تاهجو ىأ اوربل صاصتخالا لهأ ىلع رمألا ضرعي دقو « ةفلتخلا
 ةلظملا ىه نوكت نأ بج ىتلا ةعيرشلا قيبطت وهو « لصألاب قلعتي ال هلك اذه نكلو
 « هللا لوسر ادمحم نآو « هللا الإ هلإ ال نآ ةداهش همفب قطني نم لك اهتحت فقي ىتلا

 . اهجمارب ضرعتست اهلظ فو ‹ ةملسملا ةمالا ركفت اهلظ ىف ىتلاو
 ةينادحوب داقتعالا نأش هنأش «ناميإلل اكحم هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا هللا لعج دقل

 : كيرش الب هدحو هل ةدابعلا ناولآ لك هيجوتو « هللا

 ٩ « للا الإ هلإ ال هنآ ملعاف

 ٩ « اتش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو »

 مهسفنآ یف اودجچ ال مث < مهنیب رجش ایف كومکحي یتح ٰنونمؤي ال كبرو الف »
 ) « |يلست اوملسيو ‹ تیيضق امن اجرح

 ضعب ةيلوئسم ال ‹ قالطإلا ىلع ملسم لك ةيلوئسم دحاولا هللاب نايإلا نأ اكو
 ىلع ملسم لك ةيلوئسم كيرش الب هدحو هلل ةدابعلا هيجوت نأ اكو «٠ ضعب نود سانلا

 وه هللا ةعيرش ىلإ مكاحتتلا كلذكف ‹« ضعب نود سانلا ضعب ةيلوئسمال « قالطإلا

 . ضعب نود سانلا ضعب ةيلوئسم سيلو « قالطإلا ىلع ملسم لك ةيلوئسم
 نود « اهيف ةمكاحلا ىه ةينابرلا ةعيرشلا نوكت نأ ةمآلا هذه ةايح ىف لصألاو

 دحأ ةبلاطم ىلع فقوتيال ء ىنابر مازلإ امنأل ءةعامجالو اهنم درف كلذب بلطي أل ةجاح

 . [ ١ ]ءاسلا ةروس ( ۲ ) . [ ۱۹ ]دمحم ةروس ( 1 )

 .[ ٦٥ ]ءاسنلا ةروس ( ) ١
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 هب اوموقي الآ نوکلمی الو «ًاباستحاو ًادبعت نونمؤملا هب موقي اإ . هتبلاطم مدع وأ

 ميكحتب اوضر نإ كلذكو ء مالسإلا لصأ نم كلذب نوجرخي مہنإف هوضفر نإ مهأل

 ( . هللا ةعيرش ريغةعيرش

 ببسف ةعيرشلا ميكحيتب بلاطت تاعامحو ةاعد كانه نأ مويلا عقاولا رمألا ناك اذإو

 ىتلا ةيمالسإلا دالبلا ىف مكحلا نع ةعيرشلا ةيحنتب ماق دق ىييلصلا وزغلا نأ كلذ

 ةاعد ماق مث ‹ تقولا نم ةرتف ىبيلصلا وزخلا هثدحأ ا ةمألا تناكتساو « هامدق اهتسند

ا كلذ لبق هيلع تناك ىذلا اهلصأ ىلإ رومألا ةداعإ ىلإ ةوعدلاب ةمألا نم تاعامحو
 وزغل

 مه اونوکی نا اذه ینعم سیل نکلو . ليبسلا اذه ىف داهحلا ةيلوعسم اولمحتو « رداغلا

 نأ اهلمكأب ةمألا ىلع بجي ام زاجنإب مهدحو اوّيَّلاطيف رمألا اذه نع مهدحو نيلوثسملا

 ! ذيقنتلل اجانرب تاعا حملا هذه ميدقت ىلع ةعيرشلا ميكحت قلعي نأ هانعم الو « هب موقت

ىلع قفاوي ال هنأ ًراهج نلعي نم ةمألا هذه ىف موقي نأ نع الضف
 | ةعيرشلا قيبطت 

 ىلع جورخل اب اومھتیو < اوبذحيو اولّتقيف ةعيرشلا ميكحتب نوبلاطملا ذخؤي نأ نع الضفو

 ! ' ةعيرش ريغب ةيعرش مالسإلا ىف دجوت انك « ! ةيعرشلا »

 : لوقي هللا نآأل « نوفي الو سانلا هيف رخ ال رمأ ةعيرشلا ميكحت نإف كلذك

 .« مهرمآ نم ةريخلا مه نوكي ن ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤل ناك امو

 رمالااذه ىف رايح ال هنإ هللا لاق اذإف . رايخلا هيف سانلا كلمي رمأ ىف نوكي |نإ رميخعتلاو

 ! ؟رييختلا نوكي فيكف <« داقتعالا لصأب لصتم هنإو ‹ مازلإ لب

 . .رفكلا ديرت مآ [ملسم نوكت نأ ديرت له : لأسيف ةيمالسالا ةلودلا ىف ملسملا رّبخيأ

 !؟ شاب ذایعلار

 نم تباث لصأ وه ىذلا ةعيرشلا قتيبطت نوكي نأ ةمألا هذ لصو دق رمألا نكلو

 ميكحت سانلا نم ةقحاس ةيبلغآ تراتحا اذإ مث « رييختو ءاتفتسا عضوم ناميإلا لوصأ

 حمسن ال : مه لیق - رئازجلا یف ثدح اک - ءارم الو هيف ةهبش ال ارح ارايتحا ةعيرشلا

 !!! نييطارقميد ريغ مكنأل . . ةمألا هتراتخا ام ذیفنتب مکل

 ؟ ةيطارقميدلاب مآ مالسإلاب ؟ملسملا مزتلي نيرمألا ىأب : ةيضقلا لصأ ىلإ انديعي اذهو

 صضرعت مآ ؛ ضفرتام هنم ضفرتو لبقت ام هنم لبقتل ةيطارقميدلا ىلع مالسإلا ضرْعي له

 ' ؟ ضفري ام اهنم ضفريو « لبقي ام اهنم لبقيف مالسإلا ىلع ةيطارقميدلا

 .[ ۳٠١ ] بازحألا ةروس ( 1
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 نيذلا تاوصأ تعفترا املك نویناملعلا اہ حیاصتی یتلا جمانربلا ةيضق نآلا كرتنو
 ةمهم نع نوفرصنيف «انايحأ ةاعدلا ضعب اب عدخني ىتلاو « ةعيرشلا ميكحتب نوبلاطي

 عضو ةلواح ىلإ « مالسإلا ةقيقح ىلع سانلا نم ليج ةيبرت ىهو « ةيقيقحلا ةوعدلا
 ال _ مه ءارو نمو -نويناملعلا |نيب 1 مهتجح لاطبإو نيينارلعلا ىلع درلل لمع حجمانرب

 ىف انايغط اودادز ال جمانرلا مم مدق ولو ! ةقيقح ىلمعلا جمانربلا نوبلطي

 ! دوشنملا

 «مكحلا بلطنال نحن امنإ! مكحلا ىلإ لوصولاب هسفن لغشي نمل جمانربلا ةيضق كرتن
 انإو . . مالسإلا ىلع ةمألا ةيبرت ىف الوأ لذبي اخض ًادهج كلذ نود نأ ملعن اننأل
 « ةملكلا » ليصوت ةيرح . . ةوعدلا ةيرح وهو . . ريثكب كلذ نم لقآ رمأب بلاطن
 . . سانلا ىلإ

 حلصت له : ىهو « ثحيبملا اذه ىف ةيناثلا ةيضقلا ىلإ لقتننل جمانربلا ةيضق كرتن
 ؟ ليدبلا اف حلصت نكت م اذإو . . ةيرشبلا ةايحو « انتايخل اجهنم ةيبروألا ةبرجتلا

 سيلو ةيطارقميدلا وه ضفرلا وأ لوبقلا كح نوكي نأ نوديري نييناملعلا نإ
 ۰ . .مالسإلا

 اوناك نيذلا مهو « ةيطارقميدلل ىقيقحلا نييناملعلا صالخإ نع رظنلا فرصبو
 هنأ درجمل - ركسعلا شطب - ةمألا هذه خيرات ىف ىسايسلا شطبلا ناول عشبأ نوديؤي
 ىلإ نييمالسإلا تلصوأ نيح ًاراهج ةيطارقميدلا دض اوفقو نيذلاو « نيملسملا برضي
 نم نيينالعلا عم رمألا شقانن فوسف كلذ نع رظنلا فرصب . . رئازحملا ىف مكحلا
 : نجسلا ىف هيبحاص مالسلا هيلع فسوي شقان اك <« ةيعوضوملا ةيحانلا

 ١ ه# !؟ راهقلا دحاولا هللا مآ ؟ ريح نوقرفتم بابرآآ #

 نإ « مهسفنأ دنع نم هب اوتأ نييناملعلل ايتاذ اركف تسيل - نيقيب - ةيطارقميدلا نإ
 . . هب نورخافی لب كلذ نورکنی ال مهو « برغلا نم هب اوتآ ۰ بولجم رکف وه

 .[ ۳۹ ] فس وي ةروس ( ( ١
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 ‹اهيلع رصتو ةيطارقميدلاب ىدانت نيح ةروذعم - ةصاخلا اهتبرجت بسح- _ ابروآو

 دقو « ةيطارقميدلاو ةيروتاتكدلا : مكحلا نم نينثا نيعون ىوس اهتايح ىف فرعت مل اہأل

 ةيطارقميدلا ىف الإ امعاناضو اهقوقح لنت للو < ةيروتاتكدلا ف ليولا عاونآ لك تقاذ

 مكحلا عإونأ لك - ةصاخلا اھتب رج بسح ۔ سیقت یھو . صرحا لک اھیلع ةصیرح۔ یھف

 ‹ لوذرمو بيحعم وهو « ةيروتاتكد وهف ةيطارقميد سيل ام لكف« صاخلا اہنازیم ىلع

 كلذك ناك دقو - ةيروتاتكدلا ةناح ىف انازيم ف وه « ىطارقويثلا » ىنیدلا مڪحلاو

 . لوذرمو بيعم وهف - ةيبروألا ةبرجعتلا ىف لعفلاب

 نال « مهسفن دنع نم هب نوتأي ال نازيم وهو < صاخلا مهنازيم مهلف نوملسملا امأ

 : ىلاعت هلوق مومع ىف ةلخاد ىه لب « هيف اومكحيل رشبلل كرت اغ تسيل اياضقلا هذه

 وه هناحبس هنآ یآ #  رمألاو قلخلا هلالآ #: یلاعت هلوقو ٩ هنر الإ مكحلا نإو#

 ىذلا وهو « مرحيو لحي ىذلا وهف . قلاخلا وه هناحبس هنوک یضتقمب « رمالا بحاص

 حام اذه . حيبق اذهو نسح اذه : لوقي ىذلا وهو ۰ مہتایح جاهنم سانلل عضي

 ىذلا ءميلعلا ميكحلا يبخلا فيطللا وه هناحبس هنوك ىضتقميو ‹ حابم ريغ اذهو

 . هل حلصي ال امو ناسنإلل حلصي ام ملعي
 مكح امإوء هللا مكح امإ :مكحلا نم نانثا ناعون دجوي ىنابرلا نازيملا فو

 : ةيلهاحللا

 ٩ ٭ نونقوي موقل اکح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ #

 ۴! ثيح ةيطارقميدلاو . ةيلهاج مكح وهف هللا مكح ريغ مكح لكف مث نمو

 . . ةيلهاج هللا نازيم یف یهف هللا مکح تسیل

 اأب ةيطارقميدلا فصوت نأ ًاراكنتساو ًابجع لوحيصيس سانلا نم ارثك نأ ملعنو

 ريثك لب « ةرملا هذه ىف نوركنتسيس نيذلا مه مهدحو نويناملعلا سيلو ؛ یلهاج مکح

 ( ! كلذك « نييمالسإلا » نم

 أب اهفِصتف « قحا هللا نازيم ىف ةيطارقميدلا عضن نيح اننإ الوم لوقنف عراسنو

 ناهذأ ىلإ ردابتي اك « ةيروتاتكدلا وه هيلإ وعدن ىذلا ليدبلا سيلف « ىلهاج مکح

 وه مجازيم راص اهنإ « رومألا هب نونزي نازيم مه دعي ملف «ىركفلا وزغلاب اوعبشت نيذلا

 !اعيمج رشبلا لمشي انإو ءاهدحو ابروأ صخب ال ىم اع نازيم هنأ یوعدب «ابروآ نازيم

 .[ ٠٤ ] فارعألا ةروس ( ۲ ) .[ ٤٩١ ]فسوي ةروس ( ) ١

 [ ٠١ ]ةدئالا ةروس ( ۳ )
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 هللا هلزتأ ىذلا ىنابرلا حهنملا وه . .مالسإلا وه هيلإ وعدن ىذلا ليدبلا نإ

 : داسقلا نم اهنوصيو ضرألا هب حلصيل

 قلخل ليدبتال « اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف « ًافينح نيدلل كهجو مقأف #

 () # نوملعي ال سانلا رثكآ نكلو ميقلا نيدلا كلذ « هل

 مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تمقآو مكنيد مكل تلمكآ مويلا #

 )۲ اید

 نملوأالا رايعملا . نايساسأ نارايعم كانهف ىنابرلا نازيملا ىف ةيطارقميدلا مّوقن نيحو
 رابعملاو f) عرشملا ںم ةرورضلاب ةضقلا هله ف لحخدیو ( ماظنلا | ف دويعملا

 ( . ماظنلا كلذ ىف ناسنإإلا ةيناسنإ ققحت ىدم : ىئاثلا

 داقتعالا ةرثئاد ف ہرصحت یه انآ . نيدلا ضراعت ال اہ ف ةضيرع ىوعد ةينالعللو

 ‹تاطلسلا ردصم ىه ٠ ةمألا » لعجتف « ةسايسلا ملاع ىلع ةنميحلا نم هعنقو «ةدابعلاو

 حيرشتلا اهقح نم ىتلا یهو
 ! ةيلهاجل ا الإ مسا هل سيل - مالسإلا ىف -اذهو

 ( داقتعالا كرش ) هللا عم ةملا دوجو داقتعا ىه ةيلهاجلل ةيسيئرلا ةثالثلا روذحلاف

 - ميرحتلاو ليلحتلا ىآأ - عيرشتلاو ) ةدابعلا كرش ( هللا ربل ةدابعلا نم ءیش هج ونو

 .( عابتالا رش ) هللا لود نم

 لود نم « ةمألل ميرحتلاو ليلحتلا ىآ - رسا نح ارق | لع نیحو

 سانلل ةلطارقميدلا اهلى یتلا تانامضلا قرقحلا لک فصوت نأ مو نيالا

 هتناهإ وا ههجس وأ هلاقتعا نم « مكاحلا» وآ « ةلودلا عنق ةمارك ارك درفلل نوکی نأ ضفري

 تاناضلا هذهف . . هضراعی وا مكاحلا فلا هنآ درج هيلع قيبضتلا وآ هسذعت وأ

 هضفر ىلع رصيو مالسإلا هضفري ىذلا نإ . . ماع فلأ نم رثكأب ةيطارقميدلا اهايإ

 نود نم ميرحتلاو ليلحتلا قح ىآ < ءادتبا عيرشتلا قح - رشب ىأ - رشبلا ءاطعإ وه

 .]' ] مورلا ةروس ( ۱(

 .[ ۳ 1 ةدئاملا ةروس ( ۲ )



 ةيطارقميدلا رصت ىذلا وه - تاذلاب  اذهو « ” هللا رماوآ فلاخم ابو « هللا

 هلمحت ام لك نم مغرلا ىلع « ةيلهاجلا ةناخ ىف ةيطارقميدلا عضي ىذلا وه وهو« هيلع
 ةيرشبلل اهحنم نم لوأ وه ناك لب« مالسإلا اهضراعي ال تانابضو قوقح نم سانلل
 . هنایب ءیجیس اک

 لمكأ موي رشبلل هللا اهحنم ىتلا تانامضلاو قوقحلا ىغلي نلف مالسإلا مكحم نيحو
 ضزألا اہب جعت یتلا داسفلا ناولآ طقف یغلیس وه اہنإ ‹ هتمعن مهیلع متآو مهنید مه
 . خيراتلا ةيلهاج لك لظ ىو « ةرصاعملا ةيلهاحلا لظ ىف

x x1ب ےک ا  

 . ناسنإلا ةيناسنإ ققحت ىدم وه ةيضقلا هذه ىف ىناثلا رايعملا

 ىذلا نمف «نوكلا الیه ف هدوحو ةياغ دیدحت مزلتسي ناسنإإلا ةيناستإ ف ثحعبلاو

 !؟ هدو و ةياغ هل دد

 ! ةصضقلا تاذ ةقيقحلا ىف اهنإ

 ١ هک مالإاو قلخلا هل الآ چ

 ٩  ریضلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الآ #
 ىذلا ربخلا فيطالو < دجوأ ىذلا قلاخلل وه . . دوجولا ةياغ ديدحت قح كلذكف

 هدوچو ةياغب یردآ هڏا معزز رکتسیو هللا ةدابع نع ناسنإلا فحنتسب یخو

 ‹ميكحلا ميلعلا ءريبخلا فيطللا نم هدوجو ةياغ ققحي ىذلا جهنم اب یردآو !هقلاحخ نم

 . . ضرالا ىف داسفلا نم ثدحم ام ثتدحم

 اذأمف ناسنإإلا ةيناسنإ قيقحت ةيضق ىف مالسإلا نازيم ىلع ةيطارقميدلا انضرع اذإف

 ؟ یرن
 قوقحلا ةحفص ىه كلت «قارشإلا ةديدش ةقرشم امهادحإ « نيتفلتخ نيتحفص ىرن

 ةكلاح ءادوس ىرحتلاو « ةلودلا نايغط دض درفلل ةيطارقميدلا اهيطعت ىتلا تانامضلاو

 ةيقالحألاو ةيسنجلا ىضوفلا ةحابإو « ةدابعلا ةيرح ىوعدب داحلإلا ةحابإ ىه « داوسلا

 . ةفورعملا هطورشب حايمف ةعيرشلا دصاقم دودح ىف داهتجاالا امآ ( ) ١
 . ١٤[ ]كلما ةروس ( ۳ ) . [ ٠٥٤ ] فارعألا ةروس ( ۲)
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 ‹ ضايبلاو داوسلا اهيف طلتخي ةثلاث ةحفص ةمثو « ةيصخشلا ةيرحلا ىوعدب

 ‹ خلإ . . ريبعتلاو عاهتجالا ةيرحو بازحألا ليكشتو ىسايسلا ليثمتلا قوقح اهرهاظ
 . . دوهيلا ةرطيس كلذ ءارو نمو < لالا سر ةرطيس اهتطابو

 : لأسنو «نييرحألا نيتحفصلا ىلإ رظننو « ةثلاثلا ةحفصلا نع نآلا احفص برضنو
 وأ نيطلا نم ةرفح ىلإ هتعفد مث « لاجل ا عئار ًافيظن ًذايج ًابوث ام ًاناسنإ تحنم تن اذإ
 ىوعدب كلذ نم هوعنمي نأ نيرحتالا ىلع تمرحو «ةرفحلا ف هسفن ءاقلإب هل تحمس

  تاوهشلاب ةرفحلا هذه تفح دقو - ةياهنلا ىف دجت اذامف (!) ةيصخشلا هتيرح هذه نأ

 ! ؟ نيطلا ف ىقرغ ةياهنلا ىف سانلا دجق نأ الإ

 !؟ هدوجو ةياغ ققح دق ذئموي ناسنإلا نوكن له

 اننأل < ةكلاحلا ةحفصلا كرتنو « اهدحو ةقرشملا ةحفضلا ذخأن : دحأ نلوقي الو

 ةراذق تعنمو « نوناقلا ةطلسب داحلإلا تعنم اذإ كنأل ! نييطارقميد نوكن نل ذئدنع

 ١ ةيصخشلا ةيرحلا » ىلع تيدتعا دقف ‹« عيرشتلا ةطلسب ةيسجلا ىضوفلا
 اودع تحبصأ . . !ايباهرإ تحبصأ !ايلوصأ تحبصأ . .! لوهلل اي . . تحبصأو
 !! ةيطارقميدلل

 . تاناضلاو قوقحلا ىلإ نآلا دوعنو

 مالسإلاب اهوقصلآ مث « برغلا ةيطارقميد نم اهنع ثيدحلا اوملعت امنإ « نييمالسإلا»

 . برخلا نم مظنلاو ئىدابملا داريتسا نع انينغي مالسإلا نأ اومعزيل « اناتو اروز

 ركفلا طبنتسنو « اههاوحأ ىف رظنن ةدشارلا ةفالخلا ةرتف ىلإ اولاعت مه لوقن نيحو

 نيملسملا عقاو نأل ‹ ةدشارلا ةفالخلا ةرتفب اودهشتست ال ! الك : نولوقي اهنم ىسايسلا

 ( . دادبتسالاو روحل اب ًالتما دق كلذ دعب

 . . لبق نم كلذ ىلع انددر دقو

 ىتلا ةلالدلا لجأ نم ةدشارلا ةفالخل ا ةرتفب دهشتسن لظنس اننأ ىرخأ ةرم انه دكؤنو

 ! ؟ تءاج نيا نمف الإو
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 راص فيكو ؟ ةيلهاجلا ىف ناك فيك . . لاثملا ليبس ىلع هنع هللا ىضر رمع ذخأنلو
 ؟ مالسإلا ىف

 حم مالسإلا ىف سانلا نيلأ راصف . . ةورجب ساتلا عزفي ارابج ةيلهاحما ى تاك ٠

 : حذومنلا ثداحلا كلذ ءددصب نحت ایف لحلو

 هل لاقف ! اوعيطأو اوعمسا ! سانلا اا : لاقف دجسملا ف سانلا بطخخ رمع فقو
 لو « بضخي ملف ! ةعاط ألو مويلا انيلع كل عمس ال : هنع هللا ىضر ىسرافلا ناعلس

 :التاستم لاق لب  ةفالخلا ناطلس - هناطلس ىدحتي ىذلا كلذ نم اظيغ هبلق نقتحي

 درب كلان دقو « هب تزرتتا ىذلا درلا اذه كل ني نم اتل نیبت یتح : ناملس لاق ؟ هلو

 رمع بضغی ملف ! دحاو درب كيفكي ال لارط لجر تنو < < نيملسملا ةيقب ةر لان | ک دح او

 هلل دابع سانلا لك نأل دحأ بجي ملف ! هللا دبع اي : دجسملا ف یدان لب ‹ ىرحخآ ةرم

 لاق . نينمؤملا ربمأ اي كيبل : لاق ! رمع نب هللا دبع اي : لاقف !دیری مہیا ددحم مل وهو

 نيملسملا ىلإ تفتلاو ! معن : لاق ؟ كدرب وهآ « هب ترزتتا ىذلا دربلا اذه ! هللا كتدشن

 رزتأیل یدرب هتیطعأف ‹نيملسملا ةيقبك هلان ىذلا درلا هيفكي ال لاوط لجر ىبأ نإ : لوقي

 ! عطنو عمسن ! رم نآلا : ناملس لاق ! هب

 ؟ مالسإلا ريغ ردصم هل له ؟ ذفلا جذومنلا اذه ءاج نيآ نم
 ؟ جذومنلا كلذ ةعور ى اج ذومن یوح له . . هلك ةيطارقميدلا ن خيرات یف رظننلو

 مکاحا ةلءاسم قح ةمألا حنمت ىتلا ةمألل ةيسايسلا قوقحلا » وبآ وه نذإ مالسإلا

 . . هلوسرو هلل وه هتعاط ىلع مكاحلا ةعاط قلعتو « ةريبكلاو ةريغصلا ىلع

 : رحآلا جذومنلا كلذ هنع هللا ىضر رمع ةريس نم ذخآنلو

 متيأر نإو « ىنونيعأف تنسحأ نإ ! سانلا اآ : لاقف سانلا بطخب اموی رمع ماق

 ! ینوموقف اجاجوعا
 كلذب مه اوموقي ىتح رظتني الو ‹هميوقتو هتعجارم ىلع سانلا ضرحم هنإ !تیآرآ

 ذفلا ثداحلا نكلو . ت لاع ىف ةيطارقميدلا هتققح ام ىصق وهو مه نعذيف

 . كلذ ءارو دتمي امنا . ئار هتاذ یف وهو « انه یهتنیال

 ! فلا دحب انمول اجاجوعا كيف اندجو ول هللاو : هنع هللا يضر ناهلس لاق

 دحب همرقي نم رمع ةيعر ىف لعج ىذلا هل دمحلا : هنع هللا ىضر رمع لوقف
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 . رركتي ملو . . ررکتي ال دف ثداح : نولوقیس

 ؟ مالسإلا ريغ ءىش ةمثآ ؟ هعنص نم نكلو ! معن لوقن

 . كانه سانلا اهسراميو «قوقحلا هذه لثم سانلا حنمت ةيطارقميدلا نإ نولوقت متنأو

 ةيطارقميدلا ىف ثحاب لك اهكردي ىتلا قئاقحلا نم ةلج نع نآلا ىضاغتنو
 ةيلامسأرلا حلاصم سَ نيح ىشالتت اهلك تايرحلا هذه نأ ىهو «ةيبرغلا ةيلامسأرلا
 نيح ۱۹٩۳ ماع یدینک لتقم كلذ ىلع ةلالدلل ىفكيو . ىدوهيلا ذوفنلاب مدطصت وأ

 نيتيعماج نيتجرد بحس ةلالدلل ىفكي اك « ةيدوهيلا حلاصملاب هتسايس تمدطصا

 قئاثٹولاب اتبثآ ہنال ‹ (ےزکرم نم ا(ھیبحاص لیزنتو ‹ اکیرمآ یف ةیناثلاو اسنرف یف ۃدحاو
 ةقفاوملا ىلإ هرجو ماعلا فطع راردتسا ىف اهيلإ نودنتسي ىتلا ةيدوهيلا ىواعدلا بذك

 ! نيطسلف ف برعلا قوقح بلسب  بيحرتلا لب

 سانلا حنمت ةيطارقميدلا نإ نولوقت متنأ : نيينالعلل لوقنو « كلذ نع نآلا ىضاغتن

 «مالسإلا ف اهيلع سانلا ةيبرت نم نذإ عنمي ىذلا اف ءاهيلع مهيبرتو قوقحلا هذه
 !؟ ماع فلآ نم رثكأب ةيطارقميدلا غوزب لبق نوملسملا هسرام ليصأ ىمالسإ جاتن ىهو

 هيف حقوو ؛ةينابرلا قوقحلا ف طرف ىذلا ىخيراتلا ىمالسإلا عقاولا انعنمي له
 ؟ دادىتسالا

 ؟ انعنمياذالو

 ؟ ةيطارقميدلا لظ ىف ةديدج لثمو ةديدج ةايحو ةديدج ةوعدب نودانت متسلآ

 ةفالخلا دهع ىلإ دوعت . . ادج « ةيعجر ) ةوعد ! ةديدج تسيل ةوعدب وعدن نحنو

 ! اهيلإ اوعجرا : سانلل لوقنو ! ةدشارلا

 لظ ق انتوعد قيقحت نمي ال اذالف ‹ ةينالعلا لظ ىف مكتوعد قيقحت نكمأ اذإف

 !؟ مالسإلا

 ب ډل ي

 رظن ةهجو الإ لبقي ال « ةرظنلا ىداحأ » هتعيبطب مالسإلا نإ مهاواعد ىف نولوقي
 نوجراخ مہأب نيضراعملا مهتيو «٠ رحنآلا ىأرلا » الو « رحتآلا » دوجو مرتحي الو «ةدحاو

 ( ! مهتلماعم ىف فسعتيف ‹ نيدلا ىلع

 . . مكحلا لوادتب حمسي الو بازحألا مايقب حمسي ال ماظن هنإو
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 ! ىسایسلا دادبتسالل هتعیبطب دهمی « یلومش ) ماظن هنإو
 ! خيراتلا ىلع اهنم بذكآ سيلف لوألا ىوعدلا امآ

 مهنيب موقي نأ نود سانلا فلتخخ فيك ماعلا اوملع نيذلا مه نيملسملا ءاملع نإ

 ! ءاضغب الو « ةوادع الو « راجش

 !باوصلا لمتحم ًاطخ انريغ لوقو «ًاطخلا لمتحجي باوص انلوق : لوقي مهنم ماعلا ناك

 !؟ كلذ نم مظعآ ردص ةباحر ةيآو « ةيملع حور ىأ

 طبضنيل هنهذ دكيو «ليلدلاب لدتسي |نإو « هنهاوع ىلع همالك ىقليال مهنم ماعلا نإ
 هنکلو باوص ىلع هنآ دقتعي هنإ لوقیف - هلل طاتحب كلذ عمو «ةيعرشلا طباوضلاب همالك

 : هل ةنامألا ىدآ دق نوکی الف هلوقل الاخ قحا نوکی نآ ةيشخ كلذب عطقي ال

 نيدلاولا وأ مكسفنآ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي »
 )1( # نیبرقّالاو

 ال مالسإلا نإ لاق نمف . . هم عررآ روصتیال لعلا تحبللو ةقيقحلل دريت كلذو

 !؟ « ىآرلا » یآرلا الو « رحنآلا » مرتحب الو « ةدحاو رظن ةهجو الإ لبقي

 هقفلا ىف اشن فيكو ؟ تاداهتجالا تفلتخا فيكو ؟ نذإ بهاذملا تأشن فيكو

 !؟ « فالخلا ىلع ») یمسي ملع

 رهج مهضعبو . . اورهجي مل مآ هب اورهج ء ءاوس « رخأ ايش نودصقي نييناملعلا نكلو
 ! لعقلاب

 ىف ةضورعملا رظنلا تاهجو ىدحإ ! رظن ةهجو « نيدلا » نوكي نأ نوديري ما

 ةهجوب » ذخأي . .رح ناسنإلاو . .رخأ ىأرو « ىرخأ رظن ةهجو - هعم - كانهو!ةحساسلا

 ذحخأي نأ - ركفلا رح نوكي ىكل - اذبحو . . ىرحألا رظنلا ةهجوب وأ « نيدلا رظن

 ! ميثأت الو اذه هلمع ىلع جيرحت ريغب . . نيدلا رظن ةهجو ذبنيو ىرحأألا رظنلا ةهجوب

 فالغب نورحلالا اهفلغيو <« انايحآ مهضعب اب رهجب . . اهتقيقح ىف ةيضقلا ىه هذه
 ! اهتقيقح ىف ال

 ! بولقلا كلت نم نكقت مك . . ىركفلا وزغلل اي
 . بولقملا عضولا اذه ىلإ اب تدآ یتلا یھ اھنید عم ابروآ ةبرجت نإ
 هيثأي ال ىذلا قحلا هنآ ساسأ ىلع «ءايمع ةقث فيزملا اهنيد ىف ابروأ تقثو دقف

 )١ ( ]ءاسنلا ةروس ٠۳١ [ .
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 هلاجرلو « مهسوقن ىف ةسادق نيدلا كلذل تناكو . . هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 یتح القس لزنیو  ابابلا ةسادقل » ةبسنلاب سيدقتلا دح ىلإ نالصي رقوتو مارتحا

 ! ًانس مهرغصأو ًاردق محاجر رغصأ وهو « ةيشربألا ىعار » ىلإ هنم ءزج لصي
 الوآ نيدلا لاجرب ىربك ةعيدخ ةعودخ تناك اأ ابروأ تفشتكا ًاديور ًاديور مث

 ! اريح هتاذ نیدلاب مث

 ءاراب اودان مهنأل مميذعتو ءايلعلا قرحت ةسينكلا تماق نيح ًاءوس رمألا دازو
 اهقح ىف ةسينكلا هلوقت تناك ام نآ تبثو ۽ اف دعب اهتحص تبث ةيملع تایرظنو

 . حیحص ريع
 ىتاي ام لكو « ةسينكلا هل وقت ام لک یف نوشی ركفلا رارحألا- ساتلا ادب ذئدنع

 . . نيدلا لبق نم

 رظن ةهجو حبصأ نإ « لبق نم سانلا سح ىف ناك اک ةيئاہن قتاقح نيدلا دعي ل

 انآ ةريشك لئالد ريشتو « ةبرجتلا دكؤتو «ء ملعلا دكؤي ىرخآ رظن تاهجو اهعم حبصأو
 دنع رمألا فقي م ذئدنعف . . نيدلا لاجر اہ لدي یتا رظنلا ةهجو نم رابتعالاب ىلوأ

 فحلالا رظنلا ةهجو وه حبصأ انإ . . رظن ةهجو درج . .رظن ةهجو نيدلا نوكي نأ
 ركذت ىتلا « ةذوبنلا رظنلا ةهجو وه نوکي نآ رمالا هب یهتناو . . ةلدأ فعضألاو انزو

 ىلإ اهنع لودعلا مث « اهتجاجفو اهفعض نايبو « اهيلئاقب ةيرخسلاو « ا ديدنتلل

 ! « ىرحألا رظنلا ةهجو»
 نيدلا فييزت اهببس ىتلاو « ةيبروألا ةبرجتلا ىف اهرسفي ام اه ىتلا ةروصلا هذه

 ! « اهتهاجو » و « اهفرش » متوفي الأ نويناملعلا بحب . . هفيرحتو ابروأ هتفرع ىذلا
 ضرالاو تاومسلا هل تدهش ىذلا قحلا نيدلا ىلع - اهقيبطت ىلإ نوعديو - اهنوقبطيف

 ! نهيف نمو

 ىلإ قحلا هللا مالك اولوحم نآ - ىرخآ ةجح ىأب وأ « ةيطارقميدلا ةجحب - نوديري

 اهنع لدعی لب < اب دحخؤي ال ةذوبنم رظن ةهجو ىلإ - ةبظاومل اب - هولوحي مث ! رظن ةهجو

 ! « ىرحلألا رظنلا ةهجو » ىلإ

 . . نيدلا اذه مده نم مهمارم اوغلب دق نونوکی ذئدنعو

 ظح ا هفعسي وأ ءاهلك هتايح كانه ىقبي دقو «ىتونهكلا ملسلا لوأ ف وهو «ةريغصلا ةيرقلا نهاك وه ( )١
 . یٹررگ
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 ىذلا وه . نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو ٠ مههاوفأب هللا رون اوتفطيل نوديري #

 ٩ « نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ

 نآ رشب قح نم سيلف . . رشبو رشب نیب نوکی نیح رحآلا یآرلاو یآرلاب ابحرم
 ۰ ىآرلا ىف هنوفلاخب مهنآ درجمل نيرحنآلا مالك لممو ء همالكلو هسفنل ةمصعلا ىعدي

 . باوصلا ىلإ برقآ نييآرلا ىآ ررقي ىذلا وه ليلدلا اهنإ
 نأ حجبتلا هب غلبي ىذلا اذ نمف « رشبلا مالكو هللا مالك نيب رمألا نوكي نيح امًآ

 ! ؟ رظن ةهجو درج هنآل همزلي ال هللا مالك نإو « هللا نم ملعآ هنإ لوقي

 نم ةريخلا مف نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو #

 ا 4 ہهرمآ

 ةاغط نم ةلود سيئر ملكت اذإ مهفوج ىف مهءارآ نوعلتبيو نوسنخب نيذلل حيوو
 نحن امآ . . نيدلا رظن ةهجو هذه : اولاقو مهسوءر اوّل هللا مالك ركذ اذإف «٠ ضزألا

 ( ! ةملتخ رظن ةهجو انلق

 !؟ هللا نم ةيدبالا ةنعللا قحتسا نيح كلذ ريغ ناطيشلا لعف لهو

 فكنإف اهنم جرخاف : لاق ! نیط نم هتقلخو ران نم ینتقلخ « هنم ريخ انآ لاق #

 ۳4 نيدلا موي ىلإ یتنعل كيلع نإو « ميجر

 مه ام ربک الإ مھرودص ی نإ مهاتآ ناطلس ریغب هللا تایآ یف نولداجم نیذلا نإ 8

 4 ريصبلا عيمسلا وه هنإ « هللاب ذعتساف . هيغلابب
x 2 x ےک ډک 

 سحلا» ىندت روص نم ىرخآ ةروص ىهف مكحلا لوادتو بازحآلا مايق ةيضق امآ

 یمالسإلا سحلا نإ . . انتايح ىف ىركفلا وزغلا لغلغتو ءرصاعملا انعقاو ىف « ىمالسإلا

 ف ةيبزحلا ةيطارقميدلا [هسرامت نيذللا « ةضراعملا فارتحاو دييأتلا « فارتحا » عنمي

 ةسرامملا هذه متت ىذلا « ىجولويدبألا » وأ ىرظنلا ءاطغلا ناك ًايآ « ىقيبطتلا اهعقاو

 ! هت

 «دييأتلا دعاقم ىف هؤاضعأ سلجيف «زئافلا بزحلا مكحلا ملستيف « تاباختنالا متت

 اهتارارق ىف ةموكحلل دييأتلا نولوألا فرتحيو !ةضراعملا دعاقم ىف ىرحلألا بازحألا سلجتو

 . [ ۳٦ ] بارحتلاةروس ( ۲ ) .[ ۹٩۔۸ ]| فصلا ةروس ( ) ١

 . [ ٥٦ ] رفا ةروس ( £ ) . ۷٦-1۷۸ ] ص ةروس ( ۳ )
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 .اهتهاجوب نيعنتقم اوناك ولو ةضراعملا نورخالا فرتحيو « اهب نيعنتقم ريغ اوناك ولو

 مكحلا ىلإ اوءاج اذإف « ةضراعملا دعاقم ىف مهو انيعم ارارق موق ضراعي نأ ارثك ثدحيو

 بزح نأ كلذ ىلع ةلثمألا زربأو !سكعلا وأ !مهتموكح نع ردص اذإ هتاذ رارقلا اوديأ

 تاعاس ضيفختو لايعلا روجأ عفرب - ةضراعملا ىف ناك املاط _ بلاطي ىناطيربلا لالا

 بزح ءاج اذإف . . ةيلاسأرلا حلاصمل لثمملا نيظفاحملا بزح هيلع قفاوي ال اع « لمعلا

 ! ذيفنتلا نع زجع وأ - لمعلا تاعاس ضيفختو روجألا عفر ضفر مكحلا ىلإ لالا

 ةهج نم ةيلاسآرلا حلاصم ىذؤيو « ةيحان نم مخضتلا ىلإ ىدؤي كلذ نأل - ! نايس

 !! بازحلالا ددعتو مكحلا لوادت ةبعل ءارو نم ىقيقحلا مكاحلا ىهو « ىرخأ

 نوكنو « نييمدقت نوكنو « نييراضح نوكنل مالسإلا ىف ةبعللا هذه ليثمت داربفأ

 ( ! ؟ نییرصع

 . راد ثيح قحلا عم رودي نإ« ةضراعملا فرتحب الو دييأتلا فرتحب ال ملسملا نإ

 ف جرح الو . . كانه وهو انه هبسحيف ةحلصملا هجو هنع بيخيو < هداهتجا طخ

 - جرح الب - هیآر رّټغی نأ هلو « هیأرل ًابصعت ال « قح هنآ دقتعی ب یدانی نأ هلو « كلذ

 هللا ىضر لالبو رمع نيب عقو ىذلا فالخلاك « بوصأ هربغ داهتجا نأ هل نیبت اذإ

 ‹ هتع هللا یضر لالب هضراعف ایآر هنع هللا یضر رمع یأرف « ءیفلا ةلأسم ىف [ھنع

 ىنفكا مهللا : لوقيف وعدي هنع هللا ىضر رمع راص ىتح «هتضراعم ىلع ًانمز رصأو

 نم هفقوم رثغف « رمع ىر ىلإ هنع هللا ىضر لالب ءاف رحألا فو ! هباحصأو الالب

 . هداهتجا نم بوصآ رمع داهتجا ناب عنتقا نيح جرح ريغب ةلأسملا

 ةتباث بازحآ مايق اذه مزلتسي لهف . . ةيمالسإلا ىروشلا ىف رومألا ىرجت اذكه

 ! ؟ مكحلا ىسارك نم اهعقوم بسح- ةرات ةضراعملاو ةرات دييأتلا فرتحت ةددعتم

 هنأ یرأ تنک نإ و ٠ ءاهقفلل ىوتفلا رمآ كرتأو < ةضقلا هذه ىف ( یتفآ » ال یننإ

 مك طقف نيبأ ىنكلو « رضاحلا تقولا ىف رمألا اذه ىف نييناملعلا ةلداجج ثبعلا نم

 ف لكشت ىذلا ‹ برغلا راظنمب الإ رومألا ىرن ال انحبصآف « یرکفلا وزغلا اتفّنجا

 ىف ةمزال ةرورضلاب نوكت أل دق «‹ ةنيعم ةروص ىلع رومألا ىريل « ةنيعم ةيخيرات فورظ

 . ةرياغم عاضوأو ىرخآ فورظ

 !؟ هب دوصقملا |ف مكحلا لوادت امأ

 هوربخيو « اطحخأ اذإ ! باوصلا ىلإ هودريو « مهمكاح اوشقاني نأ نيملسملا قح نم نإ

 . . ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف اهيلع قفتا ىتلا ةقي ةقيرطلاب « ًاطخلا ىلع رصأ اذا
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 ةيغب طقف سرايو « هتاذل بلطي لوصألا نم الصأ مكحلا لوادت نوكي نأ امأ
 ! لوقعلاب بعلي ىذلا ىركفلا وزغلا الإ هل ريسفت ال رمأف!“ ةينارصعلا » و « ةهاجولا»

 ىف ةلأسملا شقانت ىذلا رهاظلا ريغ نييناملعلا دنع ءىبح ام لاح ىآ ىلع ةيضقلاو
 . هراطإ

 اأ انل اودهعت - لعفلاب اولاق دقو - نييمالسإلل اولوقي نآ نوديري نييناملعلا نإ
 مکعنم انتلواخو « مکیلع انتاقیيضت لک مغر ۔مکحلا ىلإ متلصو اذإ مکن نويمالسإلا
 !مکدعب مکحل ا انومدستو « ةددح ةرتف دعب « اوطقسَ ) نأ اتل اودهعت - هيلإ لوصولا نم

 بهذتلو . . رانلاو ديدحلا مكدض انلمعتس اولو « متلواح امهم ادبأ مكلصوت نلف الإو
 نل مكنأ ىف المأ ةيطارقميدلا ىلإ انجل نحن امنإف ! ميحجلا ىلإ ذئموي ةيطارقميدلا
 ہکرطخ دادزا دقو امآ < مکحلل مکلصوت ةيبعش ةيبلغأ ىلإ ًادبأ اهقيرط نع اولصت
 رئازحلا ىف ثدح ا(ک باختنالا قيدانص قيرط نع اولصت نأ نکمي ثیحب

 ! نيدبالا دبأ لإ بهذتلو ةيطارقميدلا قرتحتلف

 دهع ريغتي نأ عنام كانه سيل - ةتحبلا ةيرظنلا ةهجولا نم - هنإ نييناملعلل لوقن

 ! ثلا ةعيرشب امهالك احب نأ دبال رحآلا دهعلاو لوألا دهعلا نكلو . .رخا دهع ىتآأيو

 نم جرخملا كرشلا ىف عقيف « هللا ةعيرش ريغ ةعيرشب سانلا مكحي نأ ملسمل ىتأتي ال هنأل
 . ةلملا نم حرخملا كرشلا ىف - هوعباتو كلذب اوضر اذإ- مه نوعقيو « ةلملا

 مه اولاقف «مهجارحإ ةلوا ىلإ نييمالسإلا عم مهتاراوح ىف نوينالعلا احل دقو
 اولاقف ! ارميا وبآ مالسإلاو ! معن : اولاق ؟ مكحلل اساس ةيطارقميدلا نولبشتأ
 لوادت نولبقتو : اولاقف ! مالسإلا ىف لصأ اهو ! محن : اولاق ؟ ةيددحتلا نولب تأ ٠ يه
 !؟ ہکحل ا

 لزنآ ام ریغب مکحی مکح ىلع قفاوی نآ كلمي ملسم دجوي ال هنإ : : نينا لعلل لوقن

 . مالسإلا نم كلذب جري هنأل « كلذ ىلع ةققاوملاب دهعتي نأ الو « هللا

 نوفعضتسم مهنأل نا لزتآ ام يغب رھق مھمکش تاموکح یل نوملسملا عضخي امنإ
 . مويلا ضرا ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلا ةرطيسلا لظ ف < ضرالا ىف

 . . هللاب ذايعلاو منهج ران كلذ نودف . . اوضري نأ امآ . . اوقفاوي نأ امأ

 تاعاإجلا ىدحإ تلصو اذإ دادبتسالا نم فوخلاو «ةيلومشلا ىوعد تيقب

 . مكحلا ىلإ مويلا ةيمالسإلا
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 ىلإ مويلا ةمئاقلا ةيمالسإلا تاعامجلا نم ةعامج ىآ ىعست نأ ذبحأ ال اًيصخش انو

 انل برض ىتلا « ةيقيقحلا ةيمالسإلا ىروشلا ىلع اتاذ ةيبرت لمكتست نآ لبق مكحلا

 ةقداص ةروص اوناك موي تاذ مكحلا ىلإ اولصو اذإ ىتح . . اهنم جذامن نودشارلا ءافلخلا
 ةايح ىف لبق نم تعقو ىتلا دادبتسالا روصل اراركت ال ٠ ةدشارلا ةيمالسإلا ةموكحلل

 . نىملىسملا

 ةيطارقميدلا حورلاب اوعبشت دقو - مكحلا مه اولوتي نأ ىف نييناملعلا لوق ام نكلو
 لزنآ اب اومکحم نأ ةطيرشب - رحتآلا ىآرلل ردصلا حاسفإو « رحأالا مارتحا ىلع اوبرتو
 !؟ نيرصانملا لوأو « نيديؤملا لوآ ذئموي نحن نوكتسو . . هللا

 !!؟ روظحملا وه - تاذلاب اذه نإ مآ

 اك كحضي ام ةيلبلا رشو - ىبرحلا نجسلا ىف تعقو ىتلا ةكحضملا عئاقولا نم
 نم قلعم وهو « ناوحخإلا دحأ عم ىرجي ناك قيقحتلا نآ - ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

 : هبيذحت ىلوتي ىذلا ققحملا هل لاقف «بناج لك نم هيلع یوہت طایسلاو « هيلجرو هيدي
 نظف « !؟ سانلل اهنم لوقتو « بطق ديس بتك ًارقت تحر دقف كلذ ىلعو . . .»

 ىفني حارف ! بطق ديس مالك ديدرت ىه هیلإ ةهجوملا ةمهتلا نآ برضلا ةرارح ىف نيكسلا
 بيذعتلا نع لجرلا فقوتف « ! بطق ديس مالك نم لوقأ ال انآ :٠ لاق ! ةدشب ةمهتلا

 داع ذئدنع « ! نارقلا نم لوقأ انآ » : لاق « !؟ نذإ لوقت نيأ نم » : هلاسو ةظحل

 نمو! . .لا نبا اي » : اقناح هل لاقو « لوألا نم دشأ هندب ىلع طايسلاب ىو لجرلا

 !!؟ « نارقلا نم لوقي سيلآ ؟ بطق ديس لوقي نيأ

 ديدرت تناك نإ . . بطق ديس مالك ديدرت نكت م ةيقيقحلا ةمهتلا نآ نيكسملا ملعو
 ! ہللا مالک



 !؟ هالسإلا براحی نم باسح

 . لداجم اهيف لداجي نأ نم حضوأ مويلا مالسإلا ىلع نشت ىتلا ةمومحملا برحلا

 . ناتسجاط ىف . . كسرهلإو ةنسوبلا ىف . . ضرألا ىف ناكم لك ىف ةيلاع برح

 . نيطسلف ىف . . ناتسکرت ف . . امروب ف . . نیبلفلا یف . . ریمشک یف . . دنهلا یف

 . . بيذعتو لاقتعاو نجسو اماحصأل

 لک اھیف مدختست یتلا ةلماشلا برحلا هذه نم دح أو رصنعل الإ انه ضرعتن نلو

 نم ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ىف قحالتملا فينعلا ىناملعلا موجها وه كلذ « لئاسولا
 . تاءاقلو تاحمرصتو تارضاحو تاودنو زافلتو ةعاذإو ةفاحص

 هنع ملكتن الف « باهرإلا » دض اهجوم ناك ام ةيمالعإلا ةلمحلا هذه نم ىنثتسنو

 نوبراحجم مهنإ نولوقيف « مهتلمحل ًاراتس ةلمحلاب نومئاقلا دجم دقف«لاجملا اذه ىف
 . . مالسإلا كوب راح الو تباهرإلا

 یکتا دض تاذلابو « هتاذ مالسإلا دض هجو تالمحلا نع طقف تدحتن انإ

 !؟ تالمحلا كلت نشت نم باسحل : لءاستنو . . ةعيرشلا
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 دلب ی ىلع هئالیتسا دعب هل مه لوآ ناک یمالسإلا ملاعلل ىبيلصلا وزغلا ءاج نيح

 . ةعيرشلا ةيحنت وه نيملسملا دالب نم

 . یبیلص وزغ هنآ انکردآ اذإ كلذ ىف بجع الو

 نم دلبل ىركسعلا لالتحالا ىأ - ٠ ًاراعتسا ١ ىمس ام نيب ءادتبا قرفن نأ بجو

 لالتحلالا ىنعت ىتلا (ه1مماوهان0د ةملكل ةحرت « راعتسالا » ةملك مادخبتسا ادب ىذلا نم ىردأ ال (1)

 دالبلا ىف مهمدختسي ىبيلصلا وزغلا ناك نيذلا نيينانبللاو نمرألا نيجرتلا تاذ مہأ حجرأ ىنكلو

 ! ملعلاب ةلص اه نأب ماهإلل ةيناملعلاب 5مع1ا” ةظفل اوحرت نيذلاو « ةيمالسإلا
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 وهو « ةصاحخ ةيمالسإلا دالبلا ف ىرج ام نيبو - ةيزاغلا ةلودلل اهعاضخإو دالبلا
 تحت لخاد هلک هناو « دحاو عون نم هلک هنآ انماہإ دیرآ نإو « امامت فلتخ ءیش
 ةبولغملا دالبلل ىداصتقالا لالغتسالا ناك اعيج هنم فدمهلا نآو « رايعتسالا » ناونع

 ! رخآ فده كلذ ءارو سيلو « اهرمآ ىلع

 ةيسيئرلا فادهألا نم ىداصتقالا لالغتسالا ناك نإو < ًادحاو ًاعون اسيل . . الك

 . نيعونلا الك یف

 اقعل را معتسالا ضرعتي ل ٠ راعتسالا » اهيلع راغ ىتلا ةيمالسإلا رغ دالبلا ىفف

 « ايسا قرش بونج ى ةيذوبلا الو < دنها ىف ةيكودنهلل رق | مہتاداع الو اهله

 ( ' ايشيرفآ ىف ةينثولل الو

 ةسرش برح كانه تناك . . كلذ فالح ىلع رمألا ناكف ةيمالسأإلا دالبلا ىف امآ

 نوناقلا ضرفو « ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنت ىلإ تهجوت ام لوأ تهجوت « مالسإلا دض

 اهرهق وأ اهقالغإل ىمالسإلا ميلعتلا دهاعم ىلإ تهجوت مث « رانلاو ديدحلاب ىعضولا
 یتشب مهدیلاقتو سانلا تاداع رييخت ةلواع ىلإ تهجوت مث ‹ةيثيدلا اهحارب رييغت ىلع

 . .مالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم ىف « ىركفلا وزغلا » اهمدختسا ىتلا لئاسولا

 ع » :ربهشلا مهئدبم ىلع ةسرشلا برحلا كلت ىف اهرودب ربصنتلا سرادم تماقو

 ٠ «لوعفملا ديكأ هنکلو

 وزغلا » نيبو« ةيمالسإللا ريغ دالبلا ىف « رايعتسالا » نيب قرافلا كلذ ناك اذال

 ؟ مااسإلا دالب ىف « ىبيلصلا

 وأ ةيذوب وأ ةيكودنه « ةفلتخملا اهاكشأب ةينثولا نيبو مهنيب ءادعال هنأ قرافلا
 ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو » : مالسإلا نيبو مهنيب مئاق ءادعلا امنيب ٠ ةيقيرفإ

 ٩ ٩ مهتلم عبتت یتح
 مالسرلا رطحخ نكلو « رمعتسملا دوجو لع اهنم فوح أل ةينثولا دئاقعلا نأ قرافلاو

 ءادعأ ىلإ ةناكتسالا نم مهعنقو «داهحلا ىلع نيملسملا ثحتس ىتلا هتديقع ىف نماک

 مث راهنلا نم ةعاس شراب ةايحلسا عقاو نع ا صفنم ًانید سیل مالسرلا نأو . . مهنيد

 ةايلا تاليصفت لك ىف هروذجب براض وه اهنإ . . مويلا ةيقب هنع ةديعب ةايحلا ىرجت

 )١( لصفلا نم لب يف لئاسولا هذه نع ليصفتلا نم ءىشب ملكتنس .
 ) ١ ( ]ةرقبلا ةروس ١٠١١ [.
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 لكو «روعش لكو «لمع لكو «ةظحل لك ىف نيملسملا ركذي ًاتفي ام وهف ءاهقئاقدو
 مه انإ < مایا نم موي یف مهتم اونوکی نا نکمی الو “مهن مهنم اوسيل ةازغلا ءالؤه نأ ؛رکف
 . مالسإلا ضر ن اولجح نأ بج رافك ةازغ

 نكمي ةيقيقح ةديقع نوكلميال مجال ةينارصنلا نولبقتي دق نيينثولا نأ ًارخأ قرافلاو

 حصأو لمشأو یمسآ مت :ديقع نأ نورعشي نيذلا نوملسملا امأ . اههجو ىف فقت نآ

 تقلا ت تالواح مامأ ةدلص ةفقو نوفقيسو « ةينارصنلا اولبقي نل مهنإف

 ؟ ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنتب مالسإلا دض مهتلح مهئدب نم نذإ بجعن له

 اوسي ىتح رمآلا إدبم ىف كلذ اولواح دقو - نيملسملا رصنت نوديري اوناك نإ

 ؟“" هنيد لدبي ىذلا دترملا ىلع ةدرلا دح قبطت ىتلا ةعيرشلا دوجو ىف كلذ نكمي لهف

 ف كلذ نكمي لهف هولعفو كلذ اودارأ دقو - ةشح افلا رشن نوديري وناك نإو

 ؟ انرلادح قبطت ىلا ةعيرشلا دوجو

 نکمي لهف-* هولعفو كلذ اودارأ دقو - اهب نلاعتلاو رمخلا رشن نوديري اوناك نإو
 ؟ رمخلا دح قبطت ىتلا ةعيرشلا دوجو ىف كلذ

 ةيساك « ةرفاس كلذ دعب اهجورخو <« ااجح علخبب ةآرملا ءارغإ نوديري اوناك نإو
 لتك اهيف طلتخم ىتلا ءىطاوشلا ىلع ىرطفلا اهئايح نم اهديرجت نع الضف <« ةيراع
 ةعيرشلا دوجو ىف كلذ ثدحي نأ نكمي لهف ٠ هو كلذ اودارأ دقو - نايرعلا محللا

 ؟ ةعدار تابوقع اهلك رومألا هذه ىلع بقاعت ىتلا

 فالتحالاب قاد سحب ملسملا لعجب ىذلا ىسفنلا زجاحلا ةلازإ نوديري اوناك نإو

 ةوادعلا لوزت الو ناجدني الو ناجسني ال ثيحب « ىبيلصلا ىزاغلا نيبو هنيب زيمتلاو
 ف صاخلا هماظن ملسملل ىقب اذإ كلذ نكمي لهف - هولعفو كلذ اودارأ دقو - هيب

 ؟ حيحصلا نيدلاب نيديال نم ىلع هنايإب ايلعتسم هيلإ ءىفي « لماعتلا نو مكاحتلا

 . نآأشلا اذه ىف رميوز بألا مالك یتایس ( ۱)

 سفنلاو ىنازلا بيثلا : ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال ١ : - ملسو هيلع هللا لص - لاق ( ۲ )

 . ناخيشلا هجرخأ « ةعا جلل قراغملا هنيدل كراتلاو ‹ سفئلاب

 ! اهيلع اسراحو « اه ًايعار « ! ةملسملا » ةلودلا بيصنتو « ةيمسرلا ةراعدلال تويب حتف ىلإ رمألا لصو (۴)

 ةملكل ةجرت « ! ةيحور تابورشم ١ اهيلع بتكو « رمخلا تاناح حفل ةيمسرلا حيراصتلا تيطعأ ( ) ٤

 ةينيداللا و « ارايعتسا ١ اس لالتحلالا حبصأ ىتلا ةقيرطلا سفن ىلع !ةيلوحك ىنعمب مااا

 . !!«ةيئالع»
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 . بابتتسا دعب - هلمع ادبي نأ ىبيلصلا ىزاغلل دبال ناك نذإ بناوحلا لك نم
 مكحلا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنتب - ةيركسعلا هعاضوأ

 . ىفكتل نكت مل اهدحو ةوطخلا هذه نكلو

 ةلهو مهنع لوزت نأ دعب « ةعيرشلا ىلإ ةدوعلا ةلواح نم نيملسملا عنمي ىذلا امف

 ةداعإو < ىبيلصلا ىزاغلا حارحخإل ديدج نم داهجلا اوءدبيف « ةيركسحلا ةميزهلا

 |_۴ بولقلا نم اهتاکمو < کلان بناكم ىلإ ةعيرشلا

 ءادعألا طط لك دسفت

 وآ - ممر نودمحيو « ادبآ ةدوعلا ىف نوركفي ال ثيحب ةعيرشلا نم مهريفنت نم دبال
 . ةدوع ريغ ىلإ ةعيرشلا كلت نم اوصلخت مهنآ - ممناطيش نودمحي

 جهانمب اَءدب ىركفلا وزغلا »قيرط نع ىبيلصلا وزغلا هل ططحخ ىذلا كلذو

 مالعإلا لئاسوب ا ارورمو « ميلعتلا

 سانلا ملعت تناك ىتلا ةينيدلا جهانملا نم الدب « ةيناملع » ةيميلعت جهانم تعضو

 مه كتئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نم هنآو « نيملسملا ةايح ىف لصألا وه مالسإلا نآ

 . نورفاڪلا

 سيحصل | ةروصلا وه نکي ۾ لغموب ت ناک ىدلا ١ ) ىنيدلا ما J نأ ةققح تر

 لکشت تناک یتل ةينوكلا مولعلا نم الخ ناک هنآ ایک « ةیصبو یعو ىلع ہسرامیو

 . ضزألا ةداس مهو <« شالا یف

 اهعبانم ففج وأ ةينيدلا دهاعملا قلغأ ىذلا ىبيلصلا وزغلا نكلو . . كلذ حيحص
 لالتحلالا لعف اك اهنع اديعب ميلعتلا ىرجم لّوحو «ةروجهم هبش نكلو ةمئاق اهكرت و

 ميلعتلا راسم حيحصت لجأ نم كلذ لعفي ل « “”رهزألا هاجت رصم ىف ىناطيربلا
 كلذ لعف لب . . مدقتلاو ةوقلا ىلإ اهفعضو اهفلخت نم اهجرخت ةمألل ةديفم ةادأ هلعجو

 ( . « رصاعملا انعقاو ١ باتك نم ىركفلا وزغلا لصف تعش نإ ارقا ( )١
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 ‹ نيملسملا زيمت ىتلا ةينيدلا ةخبصلا لع ءاضقلل ء ىبيلصلا دقحلا نم عفادب

 ا مہ یدؤیو مهتيصخش هيف يف مهب ىذلا بيرغتلا رايت ىف اعفد نيملسملا عفدو

 . روشقلا ضعب ملعلا نم اوملعت نإو عايضلا

 ةصح كانه نكلو « ةيعرشلا مولعلل لاج كانه نكي ل ةينالعلا جهانملا كلت فو
 داهجإو ساعنلا ةبغر نم نوبءاثتي ذيمالتلاو « ىسردملا لودحلا رخا ىف عضوت ةسئاب نيد

 . قيرطلا ىلإ اوجرخيو «ديقلا نم اوتلفنيل سرجلا قد نورظتنيو «هلوطب مويلا ةساردلا
 . ءانفلا ىلإ مهاندآو ةكرحلاو طاشنلا نع مهزجعأو انس مهركأ نيسردملا نم امن بدنيو

 بولقلا ىف اهئايحإ و اهيناعم حرشب مامتها نود رهظتست صوصن نع ةرابع هتاذ سردلاو

 طابرب ىلاعتو هناحبس هللاب مولق طبرو ذيمالتلا سوفت ىف ىنيدلا نادجولا یر

 هنم مهريفنت ىرحألا لب « مهنيدب راخصاا قلعت سردلا كلذ ةجيتن نوكت نلو .

 . كن هداعباو

 نع نيسرادلا دعبت مسلا نم ىرخآ ةعرج تاذلاب ىمالسإلا خيراتلا سرد فو

 ةيدمحملا ةثعبلاةسارد دعبف . .هل مهدبعتست مث برغلا ىلإ مهقانعأ ىولتو مالسإلا

 فارحنالا دش هيف عقو ىذلا وهو -هدحو ىسايسلا هبناج ىلإ ىمالسإلا خيراتلا رصتخي

 بناجلاو ‹« ىراضحلا بناجلاو .ىدقعلا بناجلا ىلع سمطيو - نيملسملا ةايح ىف

 ىداصتقالا لالغتسالل ال دالبلا نوملسلملا حتف فيكو « ىعاتجالا بناحلاو «ىملعلا

 ةوحخالا ىلإ دالبلا ليوحتو ةلاهحلا ةلازإو ةوعدلا رشنل نكلو حتفلاو ةبلغلا ةوهش وأ

 ىلع تاعارص الإ نكي مل هلك نيملسملا خيرات نکو . . ةينيدلا ةحاسلاو ةينايإلا

 ىلع زکرو « یحا فرشملا هاوتع نم ىمالسإلا خيراتلا ف اذإف !ناطلسلا ةوهشو مکحلا

 مدقتلا لع زکرف . .ابروأ حيرات ىلإ بالطلا هجو « اهدحو خيراتلا كلذ تافارحنا

 رامعتسالا ىلع سمطو « ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ىلعو ىراضحلاو ىملعلا

 ىقلخلا للحتلا ىلع سمطو « اهتاربخ بالتساو بوعشلا لالذإو « ةعشبلا همئارجو
 ةجيتن نوكتف . . عمتجملاو ةرسأالا طراور عطقتو ىدقعلا داسفلاو ةدلصلا ةيداحلا حورلاو

 مدعو « هداجخأب قلعتلا مدعو « ىمالسإلا خيراتلا نم روفنلا روذب رذب ةساردلا كلت

 وأ < هب قاحللا ةلواحو هب قلعتلاو برغلا ىلإ هتاذ تقولا ىف هجوتلاو « هب زازتعالا

 . . هءارو ثاهللا ىرحتالاب

 ةياغ ةئيس تناك ىبيلصلا وزغلا اهيف ءاج ىتلا ةرتفلا ىف نيملسملا عقاو نأ ةقيقحو

 ىملعلا مدقتلاو ةوقلاو ةبلخلا وه ناك رهاظلا ابروأ لاح نأو « تالاجللا عيمج ىف ءوسلا

A1 



 ناك هعضاإو نأ ول - خيراتلا هب سردي نأ نكمي ناك ىذلا جهنملا نكلو . . ىداملاو

 ضرعي نأ وه - هلل ةنامأ هتاذ تقولا ىف ةيملعلا ةقيقحلاب ًامزتلم « ًةنيدب ًادتعم السم

 مالسإلا ةحفص ضرعيف « ىبرخلا بناجل او ىمالسإلا بناجل | « اهيبناج نم ةلماك ةقيقحلا
 ءافخإ نيبو اذه نيب ناتشو ‹ ىقيقحلا همجح ىف فارحنالا طخ اهلخاد ىفو ةقرشملا

 عقاولا ضرع مث ؛ خيراتلا وه هنآك هدحو فارحنالا طح زاربإو هلك قرشملا هجولا

 نيملسملا لاح روهدت ىف ىساسألا ببسلا نأ نايب عم هتقيقح ىلع رصاعملا ىمالسإلا

 ‹ حورلا نم ةيواخ ديلاقت ىلإ ممتايح ىف مالسإلا لوحتو < مالسإلا ةقيقح نع مهدعب وه

 عم < تالاجملا لك ىف مالسإلل ةيماسلا ىناعملل قيبطت نود ةيدبعتلا رئاعشلل لآ ءادأو

 ىلع صرحلاو ةوقلا بابسأ كالتماو ضرألا ةرابع نم هب مالسإلا رمأ اع فارصتالا

 ةرتف تشاع ابرو نأ : ةيلاتلا ةيخيراتلا ققاقحلا ةلج ضرعتف ابروأل ةبسنلاب امأ . . ملعلا

 اهنيد داسف ببسب اهدنع « ةملظلا ىطسولا نورقلا » تالظ ىف ةلماك نورق ةرشع

 مهمدقت جو ىف اہتاذ ةرتفلا ىف اوناك نيذلا نيملسملاب تحکتحا ال مث ‹ اهتسینک نایغطو

 نم جرخت ابروآ تدب « قحلا مهنيدب مهکسمت ببسہب ضرألا یف مهنکقو مهتراضحو
 تنكققو ترطيسف « اهمدقت تعبات مث« تملعتف ةيمالسأإلا مولعلا بتك تمجرتو «مالظلا

 ىف اهتمدختسا ةوقلا تكلم نيح ابروآ نكلو « اورخأتف مهمولع نوملسملا ىسن اهنيب

 بوعشلا ىوتسم عفر ف اهمدختست لو امعاریخ بہنو اهرهقو ةفيعضلا بوعشلا لالذإ

 متايح تآلتما نيدلا اوذبن مهالو < ممتوق تقو ىف نوملسملا لعف اك اهتيقرتو
 . ةيغاطلا ةيداملا حورلاو ىقلخلا لالحنالاب

 -۔ سرادملا یف خيراتلا سیردت روح نوکت نآ بجي ناک یتلا - ةروصلا كلت دعبأ ام

 لمحت ىتلا ىه ةروصلا كلت نآ عم « لعفلاب اهب سردي ناك ىتلا ةبولقملا ةروصلا نع

 ناك ىتلا ةروصلا نيب « خيراتلل حيحصلا ريسفتلاو « ةيخيراتلا قئاقحلا » نم ردق ربكأ

 رثاتل ءاطعإل دصق ءوسب ةاقتنم قئاقح عضب الإ لمشت مل لعفلاب ام سردي

 عئاقولل لعجي ىذلا ‹« خيراتلا عئاقول سلا ريسفتلا اهصقني امك «مومسللا

 . سوفنلا عاتب حح صي ایوبرث

 ! كلذ نم ًأوسأ وه ام ةينالعلا سرادملا ف سرد لب

 وحلا ةرارح ببسب ةفلختم ىمالسإلا ماعلا دالب نآ ایفارغحلا سرد ف بالطلل سرد

 . ةكرحلاو طاشنلا ىلع ثعبي ابروأ ف درابلا وجل ا ايب لومنلاو لسكلا ىلإ وعدت ىتلا
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 ةعانصلا دوجول ةمدقتم ابروآ منيب « ديدح الو محف اهيف دجوي ال ةيعارز اهنأل ةفلخعتمو

 ىلع ةبوتكم ةيدبأ ةنعل فلختلا نأ كلذ ىدؤمو ! ديدحلاو محفلا دوجو ببسب اهيف

 الو « راح وج ! لواح امهم اھیف ناسنحال دی ال ۃرهاق فورظ بہسب « یمالسإلا ماعلا

 ايروأل موسقم ىلزأ بيصن ىراضحلاو ىعانصلاو ىملعلا مدقتلا نيب ! ديدح الو محف

 اموي نكت م ةراحل ا دالبلا كلت امنأكو ! اهيف ديدحلاو محفلا دوجوو درابلا اهوج ببسب

 نيذلا نيطشانلا مه اهلهآ نكي ملو <« ضأألا ءاجرأ تألم ةراضح دهم مايأالا نم

 موجب ابروآ تناک نیب < : اعتاجرأ ى روتلاو ىدفا رشتو ضزألا لهاج فشكل نوكرسعي

 ! مالظلا ىف ةقراغ اهديدحو اهمحفو درابلا

 سرد ىلاعلا ميلعتلا ىفو ةيوناثلا سرادملا ف ابالط اوراصو « ذيمالتلا رك ال .

 كلذ نماوسأ وه ام م

 اأو ء اعايح ىلع نيدلا ةرطيس بسب تاملظلا ىف شيعت تناك ابروأ نآ مم سرد

 هشيعي ىذلا ءىيسلا عقاولا نآأو . . اهنيد تذبن نأ دعب الإ رضحتت لو مدقتت م

 ومدقتي نل مهنآو ةفارخ-او لهجا هيف لثمتي ىذلا نيدلا ببسب وه مويلا نوملسلا

 . .هلالغأ نم نوررحتيو ‹ مهنید نوڏبنيف ءابروآ ثلعف |ک نولعفی نح الإ | اورضحتي و

 ! ةيناثلا بذكأ امو « لوألا ةلوقملا قدصأ امو

 تمدقت « نيدلا كلذ » تذبن الو . معن .. اهنید بہسب مالظ یف تناک ابرو

 مهتزع تقو وه مهنيدب مهكسمت تقو نإف - اماق كلذ سكع ىلع - نوملسملا امآ

 ا مهساكتنا تقو امآأ . مهمدقتو مهتراضحو مهملع تقوو « مهتوق تقوو

 تسيل ماهوب اوکسقت نإو مهنيد ةقيقحب مهكسمت مدع تقو وهف مهفلختو مهفعضو

 . نيدلا ىه اهوبسح « رمألا ةقيقح ىف هنم

 وه رخالاو « فرع فئاز امهدحأ . . نينيدلا نيب قرفلا وه نيلاحلا نيب قرفلاو
 نمو « رقهقتو لض لوألاب كسمت نمف . يرحم الب هلا دنع نم لزنآ اک قحا نیدلا

 . ةرحألاو ايندلا ريخ لان هتقيقح ىلع رحتالاب كسم

 هجو هب ادوصقم نكي مل رشابملا قيرطلاب وأ ءاجيإلاب ءاوس بالطال سرد ىذلا نكلو

 لك نم مالسإلا نع نيملسملا داعبإو « ليلضتلا وه هب دوصقملا ناك اينإ . . ىتحلا
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 ىريصنتلا سدقلا رقوم ىف “” رميوز بألا مالك ددصلا اذه ىف ءىجيو
 ريصنت ى عيرذلا لشفلا نم اكش دق نيرصنملا نم ددع ناک ثڀبح ‹م ۱۹۲ ماع

 فدملا نأ انيبم رميوز مهيلع درف « كلذ قف ةلوذبملا دوهجلا لك نم مغرلا ىلع نيملسملا
 إو مالسإلاب فكسمتلا نع نيملسلملا فرص وه انإو ‹ "” نيملسملا ررصنت سيل

 ميلعتلا جهانمو ‹ةيرصنتلا سرادملا لضفب ارهاب احاجن كلذ ف اوحجنت نيرصنملا

 !OI ةمالسإلا دالیل نورصنملا اهعضو ىتلا

 هل ناک امو « ميلعتلا جهانم ىف اهعضو ىتلا مومسلا لكب ىبيلصلا وزغلا فتكي ملو
 دوعيةرغت كرتت ال ىتح « ذيفنتلا ماكحإو « طيطختلا ماكحإ نم دبالف ! ىفتكي نأ

 ! مالسإلا ىلإ اهقيرط نم نوملسملا
 رمآ » ىلإ یوو ‹ ةيمالسإلا وصلا ریاغم لماک ةايح طمن ثادحإ بولطلا ناک

 ىف قيبطتلل ةلباق ريغ ¢ ا » اغ اسا اهنا لا مالالا یر

 ا ا ال یف و ی ای ا ا اج ا

 علا لئاسو اےھتعل نيذللا نييمهولا » ءا › و « هقنور  دسفیو < ءديدجلا
 . ليلضتلا لئاسو

 ببسب رفاظلا برغلا هاجت هوسحأ ىذلا راهبنالاو ‹ مهنيد ةقيقح نع نيملسملا ةلفغ

 اهميطحت ةرورضب نودانيو « ديلاقتلا » نوجا باتكو تالجو فحص تماق

 ةسماغللا ىف تام « ةيمالسإلا ةحاسلا ىف اولمع نيذلا نيرصنملا رطحخأ نم رميوز ليومص روتكدلا وه ( ) ١
 !! دوهيلا نفادم ىف نفدي نأ ىصوأ هثكلو « ايتناتستورب » ناکو « م۱۹۵۲ ماع هرمع نم نیناثلاو

 بيرعت) هييلتاش .أ فيلأت « ىمالسإلا ماعلا ىلع ةراغلا » باتك هبذك ىلع دهشيو . هذه ىف رمیوز بذک ( ۲ )
 نإ رميوز لاق اوزجع الف . ىمالسإلا ماعلا ريصنت بوجو ىلإ ةحارص اعد دقف ( بيطخلا نيدلا بح
 نع نيملسملا فرص فدملا (نإو ! هنوقحتسي ال فرش اذه نأ معزو « نيملسملا ريصنت نكي مل فدملا
 ! مالسإلا

 عبط « مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا » فاوصلا دوم دمحم خيشلا باتك ىف هثیدح صن عجار ( ۲

 ۹٩٥۔۸٥ ص ةرهاقلاب ماصتعالا راد
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 « ةأرملا باجح هميطحت بولطملا ىف اوعضوو . . اهالغأ نم عمتجملا صيلغقو

 ' اوعضوو . . « ! ةرحلا » تاقالعلا ميرحتو ْ ةيبنجالاب ةولخلا ميرحتو ‹ اهتيبب اهمازتلاو

 ةبرجتلا بوجوو « طالتخالا بوجوو <« اهتيبل اهرجهو ةآرملا روفس هقيبطت بولطملا ىف

 كلت نم ىرخأ تارشعو < ءىطاوشلا ىلع ىرعلا ةحابإ بوجوو « جاوزلا لبق

 . .(!تابجاولا»

 : ًاعقاو ًارمآ اذه حبصأو . ترقسو اماجح تعلخو 4 اهتيب نم ةآرملا تجرخو

 ارمأ اذه حبصأو . . تانبلاو دالوألا نيب « تاقادصلا » تماقو «طالتحنالا عقوو

 . .اعقاو

 ااا اذه Ce . . ءاسنلاو لاجرلا نيب ةمرحلا تاقالعلا تشفو

 . ًاعقاو ًارمأ اذه حبصأو

 حبصأو . . اراهج ابرلاب لماعتت ةيوبر تاسسؤمو كوب تماق داصتقالا ملاع فو

 . اعقاوارمأ اذه

 هنأ ىلع هیلإ رظنتو ‹ نیدلا فّخست راکفآو ءارآو تایرظن تماق رکفلا ماع فو

 . اعقاو ارمآ اذه حبصأو . . ريطاسأو رخأتو لهجو ةفارخ

 نایرلفن ةيلاتلا لايجألا یملعم نوح صیس نيذلا ةيوبرتلا دهاعملا بالطل سردو

 م أو ٠ ةيستجلا ةزيرغلا نع « تبكلا "مقر اللا نرجو معلا ةا

 . ًاعقاو ًارمأ

جاورلاو نيدلا نأ ررقت ىتلا میاکرود تایرظن عامتجلالا بتالطل سردذو
 تسل ةرسأالاو 

 مويلا مرحيو بب يلقي ىلا  ىعمجلا لقعلا » جاتن نم ىه اهنإ ةرطفلا نم

 . اعقاو ارمأ اذه حبصأو . : مويلا هلحي ام ادغ مرحيو ‹سمألاب هلحأ ام

 ةعيبطلاو 6 قالخلا روطتلاو < ‹ ىتاذلا قلخلاو «لورأد ثتایرظن مولعلا بتالطا سردو

 قتاقح انآ ىلع لب تايرظن اأ ىلع يت الو ةيملع ضورف ابنأ ىلع ال . ةقلاخلا

 . ًاعقاو ًارمأ اذه حبصأو . . لهاج الإ اهركني ال ةيتاهن



 هيلع هللا لص دمحع فيلات نم نارقلا نإ نولوقي « ةذتاسأ » ةعماحلا ف ماقو

 هنإو و !٩ .٠ نفلا» ليبس ىلع انإ ةقيقحلا ليبس ىلع سيل هيف ةصقلا دورو نإو ملسو

 ًادوجو اهيطعب ال هيف عئاقولاو ءاعسألا دورو نإو <« ايخيرات اعجرم نآرقلا ربتعي نأ زوجي ال

 . اعقاو ارمأ اذه حبصأو ... نيمدقألا ةداع ىلع ربطاسأو صيصاقأ ىه امنإ ًايخيرات

 ١ ىمالسالا عمتجملا ) ةروص اهلك تبربغ . . تاثمو ثادحتلا كلت نم تارشعو

 .ابروآ نم ةعطق - ليعاسإ ويدخلا لاق اک - راص هنآك . . امامت افلتخ اعمتجم هتلوحو

 . ءابرغ هيف نوملسملاو « بيرغ هيف مالسإلا

 مالسإلا نع نيملسملا دعبيل ىبيلصلا وزغلا هثدحأ ىذلا « عقاولا » وه كلذ ناك

 . هيلإ اودوعي نأ - هروصت ف - مهيلع ليحتسي ىتلا ةجردلاب

 هللاو . هللا نم ردقب اوداع « هلك ديكلا اذه نم مغرلا ىلع اوداع ! اوداع مهنكلو
 سیلو ثادحأالا ءىشني ىذلا وهو ءرشبلا سيلو رمألا ربدي ىذلا وهو .هرمآ ىلع بلاغ
 . .كسعلا

 . ريدقت لقأ ىلع ةدوعلا قيرط اوءدب وأ . . اوداع

 »1 ىعيبطأا ( مهعقوم ناکو ! ةأجاغملا حم كلذك اورعدو . نوينأيلعلا یجوفو

 . ا پرش میپ ابا ا اشو » اإلا ةوحما

 . نامزلا

 نم مهسوفن یف تِدْخأ ام رادقمب یعو ىلع نونوکی ال دق ! كلذ مه نوکردی ال دقو
 مه اودع مالسإلا نوري ثيحب ىبيلصلا وزغلا عناصم ىف اوبكر دقف . . هیوشتو حسم

 ميكحت دضو « مالسإلا دض مهفقاوم ىف مهنآ نودقتعي دقف كلذل . . هتبراع نم دبال

 .ةصاخلا مهعفاودبو « مهسفنآ تاوذ نم نوقلطنم « ةعيرشلا

 نولمعي اوناکو « ذيفنتلاو طيطخبتلا ىف ءاكرش دوهيلا ناك دقف « ىنويهصلا ىبيلصلا ديكلا » لوقن نأ ىلوألا ( )١
 ىه مهمامأ ةبقعلا نأ نوملعي اوناكو ‹ ليئارسإ ءاشنإلل نوظطخب اوناك دقف ٠ صاخلا مياس تقولا ةليط
 . هيف نوكراشي كلذ لجأ نمو « مهحلاص ىف وه مالسإلا نع نيملسملا داعبإل دهج لكف « مالسإلا
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 هاجت برغلا فقاومو مهفقاوم نيب بيجعلا قفاوتلا كلذ مهفقوتسي الآ . . نكلو

 | ! ؟ مالسإلا

 ءانثأ ىف همادقأ اهتتطو ىتلا دالبلا نم ةيمالساإلا ةعيرشلا ىن ىذلا وه برغلا

 ىرخأ ةرم اهقيبطت ىلإ ةدوحلا عنمل اهلك هتقاط دنج ىذلا وه برغلاو « ىبيلصلا وزغلا

 تارعؤملاو تاودنلا نوميقيو !؟ مالسإلا دالب ىف ةعيرشلا ميكحت نوضراعي اوسي

 ( ( !؟ رمالا كلذل مهتضراعم اودكؤيل

 . . ماعلا دد ىذلا ديدجلا رطخلا وه « ىسايسلا مالسإلا » نإ لوقي برغلاو

 ! هلك ملاعلا تاوق لب « برغلا تاوق هل دنجت نأ بع یذلاو
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 وأ « ةسايسلاب هجزم نإو « ةسايسلا نع دعبي نأ بجي مالسإلا نإ نولوقي اوسيلأ
 !؟ اعلا دده رطح هقلطنم نم ةسايسلا قالطنا

 ىسنو « رئازجلا ىف مكحلا ىلإ نيييمالسإلا لوصو دض ةدشب فقو برغلاو

 اهروتسد وه نوكي نأ بج ةمألا ةيبلغأ هيلع عمجت ام ناب ىضقت ىتلا « هتیطارقمید))

 ! نيملسملا الإ اعيج ضزألا لهأ عم حصي كلذ نإ : لاقو « قتبطملا اهنوناقو ذفانلا

 ؟ .. مهفقومام . . نوينالعلاو

 لح دت نآ بچ ١ رحلا ماعلا » نإ اولاقو « رئازحللا ىف نييمالسإلا دض اوفقو دق اوسيلأ

 !؟ فيخملا رطخلا اذه نود لوحييل

 ىیھو Fundame”اھانی”" « ةيلوصألا » ظفل ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع قلطأ برغلاو

يقع وأ ركف بحاصل امذ اهنم رثكأ ميدل دجوي ال مذ ةملك مهدنع
 مهدنع یھف . ةد

 اهدنع ةنورمال « ةبصعتم «قفألا ةقيض ‹اهريكفت ىف ةيفرح ىراصنلا نم ةئف ىلع ملع

 ىلع اهلك تافصلا هذه اوقلطأ دقو . . رومآ نم ةايحلا ىف دج اب فيكتلا ىلع ةردق الر

 دنع اھتلالدو « Fundamentalist فصولا اذه اهيلع اوقلطأ موي ةيمالسإلا تاكرحلا

 ( .٠ حوضولا ةياغ ةحضاو ىبروألا لجرلا
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 ؟ . . مهفقومام . . نويناملعلاو

 ىرجي دعي مل ىتح « ةيمالسإلا تاكرحلا اب اوفصيو لاحلا ىف ةفصلا كلت اوفقلتي مآ

 ظفل الإ ىمالسإللا هاجقالا وأ ةيمالساإلا تاکرحلا نع نوملکتي امدنع ماسل ىلع

 !؟ « ةيلوصأالا»

 نيب « هروذج نم ثتجي نآو « حفاكي نأ بجي ىذلاو < هلك ماعلا نمآ ضوقيس ىذلا

 ةنسوبلا ف هروص عشبآ ف شم دقو س } ىنارصتلا تساهرإلا (( نع ًادبأ ثدحت ل

 نييلصألا دالبلا باحصأ لتق ىف ايموي لثمتي وهو « ىدوهيلا باهرإلا ١ الو - كسره او

 مهضرأ ىلع ءاليتسالاو ةيعيبطلا مهقوقح نم مهعنمو نوجسلا ىف مهبيذعتو مهديرشتو

 نيملسملا ىلع رقبلا دابع هسراي ىذلا « ىدنملا باهرإلا » الو « اهنم مهدرطو مهرایدو

 مهمیقعتو مهدجاسم ميدہتو « ہهارق یف ءايحآ نيملسملا قرح ىف لثمتيو «دنهلا یف

 لعفي ام نيملسملاب لعفي ىذلا «ىذوبلا باهرإلا» الو ء«مهلسن رثاكتيال ىكل ايرابجإ

 ناتسجاط ىف نيملسملا نم فلآ ةئام لتق ىذلا « ىعويشلا باهرإلا » الو « امروب ىف

 اهلك ايندلا نأك ٠ باهرإلا فونص نم اهربيغ الو اهربغ الو . . مهدالب نم نيقابلا درطو

 . باهرإلا نوسراپ نيذلا مه مهدحو نوملسملاو ةمزتلم ةميقتسم

 ؟. . مهفقومام . . نويناهلعلاو

 نيب ٠ ىمالسإلا باهرإلا نع ثيدحلا نع نوفكي الف ةمغنلا تاذ نوددري اوسيلأ

 اهرثكأ عقي ىتلاو « ضرألا ىف ةعقاولا باهرإلا ناولأ لك نع بيرلا تمصلا نوتمصي

 ! ؟ مالسإلا هاجت برغلا فقاومو مهفقاوم نيب بيجعلا قفاوتلا كلذ مهفقوتسي الأ

 هنيد ءادعأ فقوم عم هموقو هنيد نم « ملسملا » فقوم قباطتي نأ یتأتی فیکو

 ! ؟ نوينالعلا اأ ابیجع اذه سیل

 تقباطت ثيحب مكسوفن ىف « یرکفلا وزغلا » لغلغت یدم لإ كلذ مكظقوي لآ

 ٠ ؟ . . مهفقاومو مكتادعأ راکفآ عم مكفقاومو مكراکفآ

 . . مكءاقفرو مكءاقدصأ موربتعت لب . . مكؤادعأ مهخأ نوسحت أال متن لب
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 عستت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلوإ» ىلاعت هلوق ىف مكلوق
 )۱( ؟ ل

 اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقي نولازي الو # ىلاعت هلوقو
۳ , 

 ءايلوأ مهضعب . ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأاي # هلوقو

 . + نيملاظلا موقلا ىد ال هللا نإ < مهنم هناف مکنم مهوتی نمو . ضعب

 نم باسحل : مهسفنآ اولأسي نأو . . مهفقوم ةقيقح اوفشتكي نأ نينالعلل نآ دقل

 ! ؟ مالسإلا نوب راحت

 . [ ۲۱۷ 1ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . [ ٠٠١ ]ةرقبلا ةروس ( ) ١

 .[ ١١ ]ةدئاملا ةروس ( ۳)
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 مالسإلل مهءادع نأ « رئازحللا ثادحأ نم - نييناملعلا فقومو - برخلا فقوم تبثآ

 . اهتدابمب ممنايإو ‹ ةيطارقميدلل مهئالو نم ربثكب دشأ

 یدابملاو میقلاب هرهاظت لک نآو « هل قالخأ ال برغلا نآ دیعب نمز نم نمۆن نحو

 ‹ مهايخ ف هنوشیعی مْهَو ریدقت نسحآ ىلع وأ « لطابلاب جعنتو « ءاير وه اإ

 دیدحلاب ال < ضرألا ىلع ةدايسلا مهقاقحتساب مهساسحإ مهسفنأ لخاد ىف اولمكتسيل

 . !٠ ! ةيحيسملا ةراضحلا » هنومسي ايف <« اضيأ ئدابملاو ميقلاب نكلو « طقف رانلاو

 وأ - ةضيرع ىوعد باحصأ اندالب ىف نيينالعلا نكلو . ديعب دمأ ذنم كلذب نمؤن

 ىلعو <« هتراضح لع اتاثتفاو < برخلا دض انم ابصعت مالكلا اذه لوقن اننآ ۔ ریہک مهو

 ! ةيطارقميدلاب هناميإ اهنم ىفكي ىتلا . . هثدابمو ةميق

 . . ةيطارقميدلاب برخلا نايإ ىدم نينيع ىذ لكل ىدبتو رئازحل ا ثادحآ تءاج مث

 .. ًاوسآ وه ام ءاج مث

 ميقلا ىواعد لك حضاف لكشب تأرهتو « كسرملإو ةنسوبلا ثادحأ تءاج

 ىلع رطخت نأ نكمي ةروص حبقأ ىف مالسإلل ءادعلاادبو . . عانقلا طقسو ‹ ىداسملاو

 عانق الب ةفوشكم نيملسملاو مالسإلا دض ةي اعلا ةرماؤملا تدبو . . رشب نهذ

 ‹ « رحلألا » مارتحا نعو < ةيطارقميدلا نع نوثدحتي مهمو یف نورداس نوینالعلاو

 ( . . عقاولا نم اه ديصر ال ىتلا ةفئازلا ىدابملا كلت ىلإ مالسإلا نومكاجيو

 ِةاعدلل لوقنو . قحلا نم ءىش ىلإ دنتست ال ىتلا مهعفاومو نييناملعلا كرتنو

 : هباشم فقوم ىف - ملسو هيلع هللا یلص _ هللا لوسر ىلع لزنآ اب اولثمتی نآ نییمالسالا

 مهسفن ىف مه لقو < مهظعو « مهنع ضرعأف ٠ مہولق ىف ام هللا ملعي نيذلا كئلوأ #

 )٠. & اغيب الوق
 . لبقتسملا ىلإ ةرظن ىقلنو مهفقاومو نييناملعلا كرتن

 )١ ( ]ءاسنلا ةروس ٠۳ [.
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 ؟ « ةراضحلا » هذه دنتست ءىش ىآ لع

 ىف لبق نم ةروصلا هذهب رفوتت مل «ةمخض ةيدام ةوق ىلإ دنتست - كش الب - اهغإ
 .خيراتلا

 لمعلا ىلع ادلجو < ةلئاه ةيميظنت ةيرقبع اهتاوطأ ف لمشت ةيداملا ةوقلا هذهو

 ةيبرتو . . ةموسرم تاياغ ىلإ لوصولا ىلع (يمصتو < رومألا لوانت ىف ةيدجو « ةرباشمو
 . لاصخلا هذه ىلع ةبوءد ةقيقد

 نمي هنإ زيزلا هباتك ف هللا لاق ىتلا ضرألا ىف نيكمتلا تاودآ نم هذه لکو

 : تقولا نم ةرتفل اماححصآ

 ال اهيف مهو < اهيف مايعا مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #
 ° ەۋ نوسخەىي

 . راوبلا ىلإ ىهتني تقؤم نيكمت - ةيقيقح ميق ريغب - هنكلو

 ةينابرلا ننسلا نإف ۽ ءاوهألا بسحب لكشتي ًايماله ًاقيش تسيل “ ةيقيقحلا ميقلا »و

 ‹ رادقّألا نوبتكي نيذلا مهو « نوربدي نيا مه رشبلا ناك ولو . ءاوهألاب قلعتت ال

 ىلاعتو هناحبس هللا |منإو « نوربدي الو نوئشدی ال مهو امآ . نازيملا ف لقث مهئاوهأل ناكل

 هلا اهددح ىتلا ربياعملا نإف « ديري امل لاعفلا وهو < ءیش لک توکلم ہدیب یذلا وه

 . ضرالا ف سانلا رياصم ررقت ىتلا ةينابرلا ننسلا اهاضتقمب ىرجت ىتلا ىه هناحبس

 ىه «ةينابرلا ننسلا اب ىرجت ىتلاو « هللا نازيم ىف ةربتعملا « ةيقيقحلا ميقلا »و

 جهنملا ىضتقمب ىقيقحلا لمعلاو < قحلا نيدلاب ناميإلاو ء«قحلا هللاب ناييإلا

 . .ىنابرلا
 . ديعب دمآ ذنم هلك كلذ « تيسن » دق ابروأو

 . ءىش لک باوبأ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف # : لوقی یلاعتو هناحبس هللاو
 نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتخب مهانذخأ اوتو ايب اوحرف اذإ ىتح

 ١ #4 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوملظ

 ىذلا راوبلاو . ةينابرلا ننسلا ىضتقمب ىرجم مويلا برخلا هيلع ىذلا نيكمتلاف
 : ةينابرلا ننسلا ىضتقمب كلذك ىرجي - مهسفنآب ام اوريخي مل ام - برغلا رظتني

 [ ٠١٤٤ ] ماعنألا ةروس ( ۲ ) [ ٠١ ]دوه ةروس ( ۱ )

۹۲ 



 ٠ #يلعلا عيمسلا وهو هت|ےلکل لدبم ال ¢ الدعو اقدص كبر ةملك تمقو #

 ١ ياليوحت هللا ةنسل دجت نلو < اليدبت هللا ةنسل دجت نلف . . #

 ال هللا نأ ناطيشلا ممه سوسويو <« « ةيبرغلا ةراضحلا » راينا نودعبتسي نيذلاو

 مهليحن « نيكمتلا تاودآ نم لئاهلا ردقلا اذه نوکلمي مهو « مهيلع رمدي نأ نکمی

 ىف ةلثمتم ةيعويشلا ةوق ىهو « خيراتلا ىف ةيغاط ةوق ربكآل < خیراتلا ىف رایہنا رکا ىلإ

 . تاظحل ىف (نأک راہنا یذلا « یتییفوسلا داحتالا»

 ..« قيرطلا ىف هرود برغلاو

 : هللا ةنس ىف ردقملا هريصم نع ةيسايسلا الو ةيبرحلا الو ةيداملا هتوق هعنمت نل

 اهات ‹ اهيلع نورداق من اهلهأ نظو <« تديزاو اهفرخز ضرألا تذحأ اذِإ یتح #

 موقل تايآلا لصفن كلذك . سمألاب ّنْعَت مل ناک ًاديصح اهانلعجف ًاران وأ اليل انرمأ

 ۳ #4 نورکفتب

 ؟ ليدبلا اف ةيلهاجلا « ةراضحلا » هذه راهنت نيحو

 ۰ ةيمالسإلا ةراضحل ا وه ليدبلا

 . . رونلا ىلإ ةيلاحل ا اهنالظ نم ةيرشبلا حرخت نآ كلمي ىذلا وه-هدحو- مالسإلاو

 ةوقلا الو « ةيبرحلا ةوقلا الو « ةيملعلا ةوقلا الو « ةيداملا ةوقلا نم اديزم ليدبلا سيل

 - هدحو - هنكلو . ضرألا ىف نيكمتلل ةمزاللا تاودألا نم هلك اذه ناك نإو « ةيسايسلا

 ( ! ةيلاحلا ةيرشبلا لكاشم نم اعيش لحم نل

 داسقأا یرذج لح نود 4 عارصلا نم ديزم ىلإ یدؤیسف - هدحو ۔ دجو اذإ هنإ لب

 ىتلا اكيرمآ نيب بيرقلا دغلا ىف عارصلا اذه ثدحب نأ عقوتملاو . ضزألا ىف مئاقلا

 اسنرفو اينالآ نيبو اهنيب وأ « اينالأ نيبو - هرافلا اهرهظم مغر - رايمنالا ىلع كشوت

 ةكرتشملا ةيبروألا قوسلا ف ةدشتحملا ةيبروألا ةلتكلا نيبو اهنيب وأ ءاهدض نيتفلاحعلا

 لبقتسملا ىف لمتع هلك كلذ نم ءىشو . . نيصلا نيبو اهنيب وأ < نابايلا نيبو اهنيب وآ

 بلاغلا .. فارحنالا ىف الاغيإو « الابح الإ سانلا ديزي نلف ثدحب نيحو «بيرقلا

 ! ءاوس بولخملاو

 )١ ( ماعنألا ةروس 1 ١٠١

 )  ) ۲رطاف ةروس 1 ٤۳ [
 )  ) ۳سنوي ةروس ] 1¢]

4۳ 



 لاوحألا ىلإ اادقف ىدؤي ىتلاو « مويلا ملاع ىف ةدوقفملا « ميقلا » وه بولطملا ليدبلا
 مويلا ماع دوست ىتلا ةئيسلا

 نإ ءدبلا ذنم اولاق موق دي ىف ةوقلا دوجو هثعبم مويلا ملاع دوسي ىذلا ىسايسلا ملظلا
 . ناسنإإلا وه ضراألا عقاو ىف فرصتلا ) هلإلا » نإو « ايندلا ةايحلا عقاوب هل ةقالعأال هللا
 ةرحلالا نوش ىف وه اک ایندلا نوئش یف هلل هلل ًادبع نوكي نآ ناسنإللا كلذ ضفر نيحو

 طو داف ۲ 4 هاوه هلا شقا م تيارا < هتاوهشل ادو ‹ هاو دبع حبصأ

 مكحي ىذلا نوناقلا حبصأو « “” #ىنختسا هار نأ ٠ ىغطيل ناسنإلا نإ ! الك #
 « ىمظعلا » شوحولا تلكشو . فيعضلا لكأي ىوقلا :باغلا نوناق وه ضرألا

 نم هبكترت ام ىلع تاءازجلا عيقوت عنمتو « اهمئارج ىلع ةيعرشلا اج ىفضت ةيلود تائيه
 بلاخخ نيب مهو - نونظيف « نيلوكأملا ءافعضلا اب ىهلت هتاذ تقولا فو « ناودعلا

 !! رارقلا عنص ىف نوكراشي مهنأ- شحولا
 رمآ تضفر ىتلا ةيوبرلا ةيلاعسأرلا هثعبم مويلا ملاع دوسي ىذلا ىداصتقالا ملظلاو

 داصتقالا ملاع ىف فيعضلا ىوقلا هيف لكأي اماظن تآشنأف « ابرلا ميرحتب ءادتبا هللا
 مهدهج اوصتمافق ءافمعضلاب ايداصتقا ءايوقألا ديتساو .ةسايسلا ملاع ىق هلک اي |ک

 نآ مهيلع نونميو « مهحلاصم » منورخسي « اعبتو مه ًامدخ مهولوحو «مهءامدو
 نوما ةايخ اهنإو . . مهبناج ىلإ نويحم مهوكرت

 یتا ) دودحلا عضو ف هللا قح راکنا هتعبم مويلا ماع دوسي ىذلا ىقلخلا داسفلاو

 نم مهلاصمب ىردآ مآ ىوعدب رشبلل قحلا اذه ءاطعإو « رشبلا تافرصت طبضت
 ايندلا ةايحلا تراصف مهسح نم تحتا دق ةرحآلا نأ كلذك هثعبمو !هناحبس مهقلاخ

 ناييإلا الإ اهلقعي ال هنأل « اهلقعم نم تاوهشلا تتلفناف «مهملع غلبمو مهم" ركآ

 .رحنالا مويلاو هللاب
 ىلإ بورحلا ىلإ « ىرصنعلا زييمتلا نم ضرألا ىف دوجوملا داسفلا ناولآ لك كلذكو

 «!ىنفلا » غيزلا ىلإ ىركفلا غيزلا ىلإ ىدقعلا خيزلا ىلإ ةميرجلا ىلإ تاردخملا ىلإ رمخل ا
 ىلإ نويزفيلتلا نونج ىلإ سنحلا نونج ىلإ ةركلا نونج نم ةفالتخملا نونجلا ناول ىلإ

 سوءر لتحج ىذلا ةمظعلا نونج ىلإ ةعرسلا نونج ىلإ « ةدوملا » نونج ىلإ ويديفلا نونج

 نيمرجملا رابكو ةاخطلا

 )١ ( ناقرفلا ةروس ٤٣٩1 [
 ) )۲ىلعلا ةروس ٠1-۷ [
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 هللا ةدابع نع رصاعملا ناسنإلا رابكتسا وه « دحاو ىسيئر ببس ىلإ عجري هلك
 . . هاوه هإ هذا او

 ىتلا ةقيقحلا ىه اهنإ .. ركفي نأ مهضعبل ولج اك رومألل اطيسبت اذه سيلو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس اهتدكأو « لزنملا باتكلا ف هللا مالک اهدکآ

 . مالسإلا وه هلك داسفلا كلذل لباقملا حهنملاو

 ارستسم انادجو سيلو « بسحف ناسللاب قطنت ةملك - ئاد انلق |ك - مالسإلا سیلو

 ةيدقعلا ةايحا بناوج لك لمشي «لماك ةايح جهنم وه لب . بسحف ريمضلا ى

 طبضيو « ةيلمحلاو ةيلوقلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيقالحآلاو

 ( . طسقلاب سانلا موقيف « ةينابرلا طباوضلاب كلذ لك

 . هللا نع دعبلا هأشنأ ىذلا داسفلا حلصي ىذلا حهنملا وه مالسإلا

 : للاب ناميإلاب الإ رقتست ال ةعوج حورللف . حورلا ةعوج ىذغي ىذلا نيدلا وه

 نكلو ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبت ال ‹ اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف #

 0ه نوملعي ال سانلا رثكأ

 . ةينابرلا طباوضلاب نيطبضلم امادام لقعلا طاشنو دسحلا طاشن كرابيو

 . ةرحلالا بلاطمو ايندلا بلاطمو . حورلا بلاطمو دسحلا بلاطم نيب نزاويو

 ةدابع نم !ءزج كلذ لعجيو « ضرإلا ةرامع ىلعو « ملعلا » ىلع ثحم ىذلا نيدلا
 ل

 . .هللا

 ناسنإإلا عم لماعتیو «نوللا قراوفو ةغللا قراوفو سنجل ا قراوف وحمي ىذلا نيدلا

 . ناسنإ وه ثيح نم

 ررحتيف هدحو هللا دبعي نيح هتالاح نسحأ ىف هعضيو « ناسنإإلا مركب ىذلا نيدلا

 . ةاعدملا ةهلآلا لک ةدابع نم

 ىلع نينمؤملا ضحيو « ءابأيو ملظلا مرحب هنأال ضزألا ىف لدعلا رشني ىذلا نيدلا

 وآ سنجلا فالتخا نع رظنلا فرصب طسقلا ةماقإو ضرألا نم ملظلا ةلازإل داهجلا

 . نيدلا وأ . . نوللا وأ ةغللا

 . ةيلهاجلا جهانملا وه ءادع امو ‹« ىنابرلا هنا وه لوقن نا یفکی

 ]1 ] مورلا ةروس ( ۱(



 . هب نونمؤي نيذلا رشبلا لالخ نم لمعي انإ . . هدحو لمعي أل ىنابرلا جهنملا نكلو

 جهنملا وه اذه : امض لوقت نأ درجمب هب نمؤتو هبحت نلو « هملعتت نل ةيرشبلا نأ اك
 ! ةيلهاحلا جهانم نم ريخ وهو « ىنابرلا

 نم هيف ام نوريو « لعفلاب سانلا هدهشي عقاو ق اقبطم هارت نیح هبحتو هب نمؤت امنإ
 . .اهعاجاجوعاو ةيلهاللا تافارحنا لباقم ىف تاماقتساو « تالادتعا »

 !؟ ةيرشبلا ذقنيو « هسفن ذقنيف . . مويلا كلذب موقي نمف
 ؟ نوملسملا أالإ نم

 تحت هب مهتلص عطقنت تداک ىذلا مهنيد ىلإ نودوعي اوءدب انلق اك نوملسملاو

 . . ىركفلا وزغلاو ىبيلصلا وزغلا طغض

 . . مالسإلل ةيقيقحلا ةروصلا اوققحي ىكل مهمامأ اايوط لاز ام راوشملا نكلو
 . مالسإلا ةقيقح نع هودعب دق اوناك ىذلا دعبلا رادقمب

 ىوتسملا ىلع اهيف درف لكب « اهلك ةمألا نوكت نأ -ادبآ ثدح الو _ دحأ حقوتي نلو
 ملو ىوتسملا ىلع هلك نكي م هتاذ ملسو هيلع هللا للص لوسرلا عمتجم نإف . بولطلملا

 نم ةبلص ةدعاق كلذ عم هيف تناك نكلو . . اهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ هلك نكي
 مهو« ةودقلا قيرط نع ةمألا اوبر نيذلا مه « قئافلا عيفرلا ىوتسملا ىوذ نينمؤملا
 . ءانبلا مهيلع ماق نيذلا

 تنوكت اہنإ دعب لوقن نأ عيطتسن الو « ةوعدلل لجاعلا بلطملا ىه ةدعاقلا هذهو

 . بولطملا جهنملا ىلع
 ‹ هللا دنع نم رصنلا ىلوألا ةدعاقلا اہ تقحتسا ىتلا تافصلا ضعب ىف رظننلو

 : لاقنألا ةروس ىف تدرو اک

 فلأو نينمؤملابو هرصنب كديأ ىذلا وه « هللا كبسح نإف كوعدخي نأ اوديري نإو #

 مهنيب فلآ هللا نكلو « مهولق نيب تفل ام اعيج ضرألا ىف ام تقفنأ ول « م ولق نيب

 ىبنلا اهيآ اي . نينمؤملا نم كعبتا نمو « هللا كبسح ىبنلا اآ اي . ميكح زيزع هنإ
 «١° . . . لاتقلا ىلع نينمؤلا ضرح

 ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر اهانب ىتلا ةدعاقلا ىف تققحت « عبرأ تافص كلتف

 فلاتو . ذفلا نايإلا كلذب كيهانو « نايإإلا : هللا دنع نم رصنلا اہ تقحتساف

 . . هيلإ ىعاودلا وعدت نيح لاتقلا ضوخل دادعتسالاو . هلل درجتلاو . بولقلا

 )١ ( لافنألا ةروس ] ٠۲١-٠٠ [.
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 ىرخأ تافص نع الضف « ىمالسإلا لمعلا ف تافصلا كلت انققح دح ىأ ىلإف

 اہ تقحتسا ىتلا تالهؤملا نم اهلك تناکو «“ هللا باتک نم یرحخآ روس یف تدرو

 : ىلاعت هدعو بسح ضرالا ىف نيكمتلاو « هللا دنع نم رصنلا لوألا ةعا ىلا

 اك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ¥

 نم مهنلدبيلو « مه ىضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو « مهلبق نم نيذلا فلختسا

 ° ٭ ایش یب نوکرشی ال یننودبعی « انمأ مھفوخ دعب

 ملعن اننأل « لوصولا لجعتسن الو <« ةريسملا ئطبتسن ال نحنو . . ليوط راوشما

 ىرجب اک تابقعلا ربك وه ءادعألا دیک سیلو . . قیرطلا یف فقت ةريثك ةرثك تابقع نأ
 ىلوألا ةبقعلا ىه مالسإلاب تقاح ىتلا ةبرغلا اينإ « مهسفنأ ةاعدلا نم رثك ةنسلأ ىلع

 كجوحتو!ديدج دعب هنأك «ديدج نم مالسإلاب سانلا فرعت نأ كجوحت اهنأل «ىربكلاو

 نآو ؛مالسإلا ةقيقح وه سيل - كبر محر نم الإ - مهرثكأ هيلع ام نأ سانلا عنقت نأ

 كرش وأ داقتعالا كرش ءاوس «نورعشي ال مهو اهيف سانلا عقي كرشلا نم ةربثك انإولآ

 مه هللا ريخي نلو ‹ هيلع مه ام اوريخي نلف سانلا عنتقي مل امو . . عابتالا كرش وأ ةدابعلا

 : مهسفنأب ام اورټغی یتح

 ٩ ٭ مهسفنأب ام اوریغی یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ
 رايتلا ةمواقم ىف نييناملعلا دوهج ءاوس « هعاونأ لكب ءادعألا ديك كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 ماعلا لحخاد ةيمالسإلا تاكرحلا ةقحلاالم وأ «هنم سانلا ريفنتو هتروص هيوشتو ىمالسالا

 ىنويهصلا ىبيلصلا « ىم اعلا ديكلا وأ «لتقلاو بيذعتلاو ديرشتلاو نجسلاب ىمالسإلا

 . ةاعدلا ىلع ةقشملا تدازو ادعب ةقشلا تداز دقف « نيملسملاو مالسإلا دض ىنثولا

 . . مالسإلل لبقتسملاف هلك كلذ عمو

 وهو « رذقي ىذلا وهو « ررقي ىذلا وه هللاو « هللا ةدارإ هذه نأل مالسإلل لبقتسملا

 : نوكيف نك ءىشلل لوقي ىذلا

 “‰0 نوکیف نک هل لوقی امنإف ارمآ یضق اذ هناحبس #
 وساجف ةليوطلا ةوفغلا هذه ءادعألا لغتساو . . ةثالث وأ نينرق نوملسملا افغ دقتل

 . . عايضلا ىلإو < هيتلا ىلإ هوعفدو < فز رش ىمالسإلا ماعلا اوقزمو « رايدلا لالخ

 «ءادعألل ةيتاوم ةصرفلا تناك دقف ضرألا نم مالسإلا ىهتني نأ هللا ردق ىف ناك ولو

 . مهفعض ضيضح ىف نوملسملاو « معوق جوآ ىف مهو

 . ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لإو ةرقبلا : لاوطلا عبرألا دوسلا ةصاح ةفصب عجار ( )١

 . [ ۲۵١ ]میرم ةروس ( ١١ [. )٤ ]دعرلا ةروس ( ۳ ) . [ ٥١ ]رونلا ةروس ( ۲ )
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 اك مهنيد رمأ مه ددجي نم سانلل ثعب (نإو « كلذ اشي ل ميحرلا بلا هللا نكلو

 . سانلا ظةوت تأدب ىتلا ةكرابملا ةوحصلا كلت تناكف « هناحبس دعو

 لدبتت ال ىتلا ةينابرلا ةنسلا بسح- « رايمالا ىلإ هقيرط برغلا ادب هتاذ تقولا فو

 . لوحعتت الو

 نع الضف اهدوجو تارربم تدقف دق ةيناسنإلا رغ هتراضح نآل راهني ادب

 . اهرارمتسا

 زت نأ نود كسرهلاو ةنسوبلا ىف ةيعا جلا ةسخل ا هذه لك بکترت یتلا ٠ ةراضحلا »

 یدتعی دتعم یآ عدرل اهرمض كرحتي ال ىتلا ةراضحلا . . ءايح نم ةجاخب اهريمض

 لا لاب ةينالعو ارس هدادمإب امإو همئارج لع توكسلاب امإ هعجشت لب ٠ نيملسملا ىلع

 اذإ لب ء نوملسملا ىدتعا اذإ لوقن الل مدتحيو اهبضغ روفي ىذلا تقولا ف « حالسلاو

 لوصأ نم الصآ حبصت ىتح ةشحافلا حيبت ىتلا ةراضحلا . . ! ناودعلا در نم اونكمت
 انز ىلع تکست مٹ .۔ « ! ةيعرشلا » اهحنعتو ةذاشلا ةشحافلا حيبت مث « ةايحلا

 لك ىلع مجهتلا حيبت ىتلا ةراضحلا . .رشب هبكتري نآ نكمي ام رذقآ «مراحعملا

 ةجحب هندو هبتکو هتالاسرو هلسر نع الضف « هناحبس هللا تاذ یتح تاسدقلا

 هدبعتو « ةدالل هدّبعتو « هتاوهشل ناسنإإلا دّبعت ىتلا ةراضحلا ! « ركفلا ةيرح»
 ةيرح » وأ « ! ةدابعلا ةيرح ) ةجحب «ههإل هدّبعت نأ هتاذ تقولا ف ضفرتو <« ةلّآلل

 ال ىذلا تقولا ف « ميقلا نم « ةميق » ةرشبلا ضايب لعجت ىتلا ةراضحلا . . «!اريمضلا

 . . سانلا ةايح ىف نزو هلًارمآ رعاشلاو بولقلا ضايب ربتعت
 لك تكلم ولو « رارمتسالا نع الضف دوجولا تالهؤم كلمت ال ةراضحلا هذه

 شيعت ال هذه لكف . . ىداملا مدقتلا نونف لكو « ملعلا ةحلسأ لكو « رامدلا ةحلسأ

 . هللا دنع ردقملا اهردق نيج اشير الإ ةينابرلا ميقلا ريغب
 )١© 4 ادعوم مهكلهمل انلعجو « اوملظ امل مهانكلهأ ىرقلا كلتو #

LL LLا  
IY INج  

 ؟ ةي رشبلا هاتو اهسفن هاجت

 ؟ بولطملا ىوتسملا لع ةبولطملا ةدعاقلا ةيبرت نم تنك له

 . [ ٥۹٩۹ ]فهلا ةروس )١(
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 ؟ اهتملک تعمتجاو اولق تفلات له
 ؟ ایعاذ تیسن یتح هلل تدرج له

 رظتنت ىتلا ةرساكلا شوحولاك نيصبرتم «بناج لك نم ءادعألا هب طيحب ىذلا رعولا قيرطلا ىف ريسلا نم اهنكمي ام ةيكرحلاو ةيسايسلا ةريصبلا نم تبستكا له
 ؟ةسيرفلا

 ف تکرحشف اهتقاط دودح- تفرعو 4 اتاي ولو تسنرو <« اهفادهآ اه تحضتا له

 ؟ اهدودح

 ؟ بولطملا ىوتسملا ىلع حبصت ىتح ررثكلا اهصقني لاز ام مآ

 محر نم آلإ . . اهتيؤر ف شبغو اهتيبرت ف صقنو اتاتشو اهتقرف ىلع تيقب اذإو

 ؟ةرصاعملا اهتيلهاج نم ةيرشبلا ذقني ىذلا ليدبلا ىه نوكت نأ حلصت لهف . . كبر
 . . هللا ىلإ لوكوم بيغ كلذف . . ال لوقن الو « معن لوقن ال

 “ ثباوثلا » ىه هذهف « هديعوو هللا دعو نعو « ةينابرلا ننسلا نع انه ثدحتن امنإ
 . « تاريغتملا » مكحت ىتلا

 ءىش لکل هللا لعج دق .هرمآ غلاب هللا نإ # . . هللا نوزجعي ال رشبلا نإ لوقن
 (۱) هک |ردق

 لك نم ركآأ .. ركآ هللا نال « هللا زجعي نلف - ةيداملا هتوق لكب - برغلا امأف

 . مېتوق لک نمو « مهدیک
 < العو لج هتردق ةردقلا نأل « هللا اوزجعي نلف - متايبلس لكب - نوملسملا امأو

 اموق لدبتسي اولوتت نإو # : هناحبس لاق ىذلا وهو « هبابسأ بابسألاو « هتوق ةوقلاو
 ٩ 4 ہکلاثمآ اونوکی ال مث مکریغ

 نأ دعب مالسإلل ةنكمملا ةلوحلاب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع دعو ىذلا وهو
 : دوهيلا نيبو نيملسملا نيب ىربكلا ةكرعملا عقت

 مهلتقيف دوهيلا نوملسملا لتاقي ىتح ةعاسلا موقت ال › : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 اي ملسم اي : رجشلاو رجحلا لوقيف رجشلاو رجحل ا ءارو ىدوهيلا ئبتخي ىتح نوملسملا
 ۳ « . . . هلتقاف لاعتف یفلخ یدوہ اذه ! هللا دبع

 . [ ۸ 1دم ةروس ( ۲ ) .[۳ ] قالطلا ةروس ( ) ١

 . ملسم هجرخا ( ۳ )
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 . هللا نيدل نيكمتلاو رصنلا اهدعب ءىجمو « باوبألا ىلع ةكرعملا تاصاهرإو

 هرک ولو ‹ هلک نیدلا ىلع هرهظیل قحا نيدو یده اب هلوسر لسرآ ىذلا وه

 )١( هک نوكرشملا

 یھف « ءالقع اوناک ول برحلا هذه نع اوفکی نأ ممه ریخ هلوسرو هللا نوبراحم نیذلاو

 مه هللا ىلمي انإف « رمألا ًادبم ىف تالوج نم تبسك اهم ةياهنلا ىف ةرساخ برح
 : اونما نيذلا هللا صحميلو « ايثإ اودادزيل

 اثإ اودادزيل مه ىلمن انإ . مهسفنأال ريخ مه ىلمن انآ اورفك نيذلا نبسحي الو #
 ٩ # نیهم باذع مهو

 )4 نيرفاكلا قحميو < اونمأ نيذلا هللا صحمیلو ب

 رايت نأل « رايتلا دصض نوحي هيف نويمالسإلا ناك ةمألا هذه ىلع تقو رم دقلو

 ءاثخك ءاثغ اوحبصأ نأ دعب همامآ سانلا فرم ىذلا حساكلا وه ناك ىركفلا وزغلا

 . . ليسلا

 « فراجحلا رايتلا نأو ! رايتلا دض نوحبسي نيذلا مه مهنأ نويناملعلا سحب مويلاو
 ‹ هاجتالا اوريغي نآ مهدهج لکب نولواحيف . . مالسإلا ىلإ هجتم « بابشلا رايت

 اويرتسيل ىبيلصلا وزغلا عناصم ىف اوبكرو « هيف اوبرتو اوشن ىذلا عضولا ىلإ هوديعيل

 دشأو مه اريخ ناكل هب نوظعوي ام اولعف مأ ولو # . . هيف مهسفنأ اودجمو هيلإ
 ٩ هک اتت

 .[ ٩۹1 فصلا ةروس ( ۱)
 .[ ۱۱۸ ] نارمع لآ ةروس ( ۲ )
 . [ ۱٤١ ] نارمع لآ ةروس ( ۳ )

 .[ ٦١ ]ءاسنلا ةروس ( ) ٤
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 ةيناسنئإلا سقنلا ف تاسارد

 ةيرشبلا ةايح ف تابثلاو روطتلا
 ( ؟-١) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 ىمالسإلا نفلا جهنم
 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا

 ةينارق تاسارد

 نوملسم نحت له

 مالسإلا لوح تاهبش

 عمتجملاو سفنلا ف

 لوسرلا نم تاسہق

 ديلاقتلاةكرعم

 ةرصاعم ةيركف بهاذم

 ححصت نآ یغبني میهافم

 ىمالسإلا خيراتلا بتكن فيك
 ةعيرشيو ةديقع هللا الإ هلإ ال
 رصاعملاانعقاو

 خيراتلل ىمالسإلا ربسفتلا لوح

 هتالالدو ىناغفألا داهجلا

 ميركلا نارقلا نم ةيوبرت سورد
 رصاعملا ملاعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر

 ةعيرشلا قيبطت لوح

 مالسإلاو نويناملعلا

 كسرهلاو ةنسوبلا ةنحم نم سورد

 : ةسىلات بتک

 مالسإلاو نوقرشتسملا



 :عادیإلا مقر ۲۸٤۱/٩٤
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